„Na szkółce”

Policja ma pięć szkół, w tym jedną ze statusem wyższej uczelni. Jest też jeden ośrodek
szkolenia. To zawodowe placówki, w których uczy się tego, co przydatne w służbie.

Do

jednej z nich trafi każdy, kto zostanie policjan-

niemu dowiemy się, o co w policyjnym rzemiośle chodzi.

tor numeryczny – tzw. blacha lub gwiazda), przepisy sta-

jest taktyka działań zespołowych, zwana często musztrą

tem. Ponieważ z chwilą przyjęcia do służby

otrzymuje się legitymację służbową i odznakę (identyfika-

nowią, że w ciągu najdalej siedmiu dni trzeba rozpocząć
szkolenie zawodowe podstawowe.

PODSTAWÓWKA

Szkolenie to trwa pół roku. Zaczyna się i kończy równo-

cześnie we wszystkich szkołach. Program jest identyczny

w całej Polsce. Należy się do niego przyłożyć, bo dzięki

Na kursie jest dużo zajęć sportowych, w tym tzw. technik

Prowadzi działalność dydaktyczną

w Legionowie, gdzie odbywa się

większość szkoleń, w Sułkowicach, gdzie mieści się
Zakład Kynologii Policyjnej, w którym szkoli się
przewodników i prowadzi tresurę psów służbowych,

oraz w Kalu na Mazurach – miejscu szkolenia policji

wodnej.

Na bazę dydaktyczną składają się pracownie i la-

interwencji – najczęściej na macie. Ważnym elementem

boratoria, m.in. kryminalistyczne, łączności, in-

na przykład wobec osób nietrzeźwych. Młodzi policjanci

sportowe, dwie kryte strzelnice oraz motodrom

tworzenia dokumentacji, z pierwszej pomocy przedme-

specjalistycznej literatury.

policyjną. Ćwiczy się także symulacje interwencji w patrolu,
mają też zajęcia zarówno z podstaw prawa karnego, wy-

kroczeń czy prawa o ruchu drogowym, jak również z zasad

dycznej czy… podstaw zachowania się przed kamerą.
Istotnym elementem kursu jest egzamin ze znajomości

przypadków użycia broni palnej i środków przymusu bez-

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Jest zarówno jednostką organizacyjną Policji, jak i uczelnią wyższą służb państwowych

nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W strukturze działają

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych oraz Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych są tam akademiki,

hotel dla gości, centrum konferencyjne z salą kinową, biblioteka, strzelnica, a także obiekty sportowe.

Baza dydaktyczna to ponad 90 sal wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny
i specjalistyczny.

Strona internetowa: http://www.wspol.edu.pl

Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

formatyczne, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, identyfikacji zapachów. Są też obiekty

i autodrom. W strukturze CSP funkcjonuje Cen-

tralna Biblioteka Policyjna z ok. 300 000 vol.
Strona internetowa: http://www.csp.edu.pl

Adres: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo

pośredniego. Dopiero po jego zaliczeniu słuchacz zostanie
dopuszczony do zajęć na strzelnicy.

ZAKWATEROWANIE

Słuchacze zakwaterowani są w akademikach, w kilkuoso-

bowych pokojach z łazienkami (najczęściej po cztery osoby).

Policjanci podzieleni są na plutony (ok. 20–30 osób), które
wchodzą w skład kompanii (ok. 100 ludzi). W zajęciach

uczestniczy się w umundurowaniu ćwiczebnym (tzw.
moro), a po terenie szkoły najczęściej przemieszcza się plu-

tonami, w kolumnie marszowej. W jednym plutonie mogą

znaleźć się osoby z różnych miast, ale dzięki temu zawiera

się przyjaźnie, które trwają najczęściej przez całą służbę,

ZOSTAŃ POLICJANTEM Edukacja i nowe umiejętności
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