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AFGANISTANIE
Data publikacji 07.04.2015

Podinsp. Tomasz Zawada jest jednym z niewielu polskich policjantów pełniących służbę w
ramach misji pokojowej EUPOL w Afganistanie. Stacjonujący obecnie w Kabulu funkcjonariusz z
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w ramach misji dyplomatycznej o charakterze
policyjnym, kieruje pracą zespołu międzynarodowych doradców Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Prokuratury Generalnej Afganistanu.
Po wkroczeniu sił międzynarodowych do Afganistanu rozpoczął się proces stabilizacji i odbudowy kraju. W maju 2007
roku ustanowiono Misję Policyjną Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL Afghanistan), do której w styczniu 2008 r.
dołączyła Polska. Łączyło się to z zaangażowaniem polskich policjantów do działań na rzecz odbudowy struktur policji
afgańskiej. Od początku głównym zadaniem kontyngentu było doradzanie i szkolenie miejscowych policjantów w
zakresie działalności prewencyjnej, a także zwalczania korupcji i przestępczości kryminalnej.
Misja Policyjna Unii Europejskiej w Afganistanie weszła w kolejną fazę. Od 1 stycznia br. zreorganizowana została w
trzy piony operacyjne. Zajmują się one odpowiednio: reformą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Islamskiej Republiki
Afganistanu, profesjonalizacją Policji Afgańskiej, oraz współpracą z Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą
Generalną. Zadaniem trzeciego pionu misji - Biura ds. Praworządności (Rule od Law) jest wypracowanie zasad
współpracy organów ścigania z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości.
Właśnie w tym pionie pracuje, reprezentujący wielkopolską Policję, podinsp. Tomasz Zawada. Na wysuniętej afgańskiej
placówce kieruje pracą zespołu międzynarodowych doradców Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Prokuratury
Generalnej Afganistanu. Z racji zajmowanego stanowiska, w razie konieczności pełni także obowiązki Szefa Pionu/Biura
Praworządności kierując współpracą misji EUPOL z Prokuraturą Generalną oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Głównym
celem biura jest sformalizowanie na podstawie prawodawstwa afgańskiego zasad współpracy organów ścigania, a
zwłaszcza Afgańskiej Policji (Afgan National Police) z prokuraturą i wymiarem sprawiedliwości.
Obecny pobyt w Kabulu to dziesiąta misja pokojowa poznańskiego policjanta. Wcześniej służył on w Bośni i
Hercegowinie oraz w Kosowie. Po raz kolejny wiedza i doświadczenie podinsp. Tomasza Zawady okazały się nie do
przecenienia dla międzynarodowej grupy specjalistów misji EUPOL w Afganistanie.
W połowie marca br. w trakcie krótkiego pobytu w kraju podinsp. Tomasz Zawada był gościem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego. W trakcie spotkania szef wielkopolskich
stróżów prawa wyraził uznanie wobec charakteru zadań, jakie na misji wykonuje poznański policjant. Podziękował za

godne reprezentowanie wielkopolskiej Policji, życząc jednocześnie dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i
prywatnym.
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