XXII Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji Misji Unii Europejskiej
EULEX w Kosowie.
W dniu 20 czerwca 2013 r. 120 kandydatów do służby w szeregach XXII Rotacji
Jednostki Specjalnej Polskiej Policji – (JSPP) zakończyło miesięczne szkolenie prowadzone przez Szkołę
Policji w Słupsku. Spośród przeszkolonych funkcjonariuszy wyłoniono 115 osobowy skład JSPP, który w
dniach 12-13 sierpnia 2013 r. został przetransportowany samolotami Sił Powietrznych - CASA do
Kosowa. Rotacja została uroczyście wcześniej pożegnana przez Zastępcę Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego. Obowiązki Dowódcy XXII Rotacji JSPP powierzono podinsp.
Ryszardowi Bąkowskiemu z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,
natomiast Zastępcy Dowódcy JSPP podinsp. Arturowi Płonce z KWP Kraków. Jednostka została
zakwaterowana w Bazie EULEXu, w Kosowskiej Mitrowicy, stanowiąc najliczniejszy pododdział
policyjny funkcjonujący w strukturach Misji EULEX Kosowo, wchodząc w skład Specjalnego
Departamentu Policji Misji EULEX.
Po wylądowaniu i przejęciu budynków oraz wyposażenia należącego do JSPP, cały skład Jednostki
przystąpił do kilkudniowego szkolenia „wprowadzającego” prowadzonego przez instruktorów
i średnią kadrę kierowniczą Misji Unii Europejskiej EULEX Kosowo. Ukończenie szkolenia było ostatnim
warunkiem stawianym przez Misję w zakresie możliwości wykonywania przyszłych zadań i realizacji
powierzonych obowiązków w ramach mandatu Misji EULEX. Od tego momentu XXII zmiana Jednostki
Specjalnej Polskiej Policji rozpoczęła aktywne pełnienie służby w strukturach Misji Unii Europejskiej
EULEX Kosowo. Funkcjonariusze JSPP realizowali zadania zgodnie z mandatem Misji i potrzebami
operacyjnymi.
Do najgłówniejszych zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy XXII JSPP należało zapewnienie
porządku i bezpieczeństwa publicznego w trakcie 2 tur wyborów samorządowych prowadzonych
w północnej części Kosowa, zamieszkałej przez społeczność serbską. Równie odpowiedzialną
i niebezpieczną formą służby było cykliczne (przez 9 miesięcy) pełnienie służby ochronnej na
przejściach granicznych usytuowanych w północnej części Kosowa. Często drogi dojazdowe do przejść
granicznych były blokowane przez serbską mniejszość etniczną i na poszczególnych jej odcinkach
dochodziło do zbrojnych napaści na funkcjonariuszy Misji EULEX Kosowo. Policjanci XXII JSPP po
północnej części Kosowa przemieszczali się wyłącznie w pojazdach opancerzonych
i obowiązkowo służbę pełnili w kamizelkach kuloodpornych. Za swą postawę w służbie i wykazany
profesjonalizm wielu z nich zostało wyróżnionych przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka
Działoszyńskiego.
Po dziewięciu miesiącach służby w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX
w Kosowie, w dniach 14 i 15 maja 2014 r. nastąpił zjazd i zakończenie zadań realizowanych na terenie
Kosowa. XXII JSPP zakończyła pełnienie służby bez wydarzeń nadzwyczajnych, wszyscy funkcjonariusze
Jednostki powrócili do kraju i swych rodzin.

