ZOSTAŃ POLICJANTEM Edukacja i nowe umiejętności
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Szkoła Policji
w Katowicach

Kształci głównie policjantów

służby prewencyjnej, pełniących służbę w aglo-

meracjach miejskich. Oprócz szkolenia nowo

przyjętych policjantów szkoła prowadzi kursy

motocyklem ciężkim, crossowym, manewrować samo-

chodem na śliskiej nawierzchni, zatrzymywać szczególnie

Szkoła Policji w Pile

zostać specjalistą ds. przestępczości nieletnich, szkolić

mują kursy dla techników krymi-

niebezpiecznych przestępców, zabezpieczać i analizować

ślady kryminalistyczne, przesłuchiwać tzw. metodą FBI,
w zakresie obserwacji i działań operacyjno-rozpoznaw-

czych, czy przejść kurs na rzecznika prasowego. Osobne

kursy są dla tzw. sztabowców, dyżurnych jednostek Policji,

specjalistyczne dla m.in. służby dyżurnej, poli-

dzielnicowych oraz funkcjonariuszy kierujących ruchem
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służbę na wodzie i terenach przywodnych. Dla policjan-

40-684 Katowice-Piotrowice

nologii Policyjnej CSP w Legionowie zs. w Sułkowicach.

cjantów spottersów, policjantów pełniących funk-

cję oskarżyciela publicznego i dzielnicowych.
http://katowice.szkolapolicji.gov.pl
Adres: ul. gen. Jankego 276,

a nawet dłużej. W czasie wolnym można korzystać np. z si-

łowni, stadionu, biblioteki, a w Szczytnie i Legionowie
także z basenu. W każdej ze szkół jest stołówka zapewnia-

jąca bezpłatnie całodobowe wyżywienie. W ogóle całe szkolenie jest bezpłatne, a co miesiąc otrzymuje się pobory.

Po ukończeniu szkolenia i odbyciu stażu w oddziale pre-

wencji policjant wraca do jednostki, gdzie zaczyna pełnić
służbę.

drogowym i dokumentujących miejsca zdarzeń drogo-

wych. CSP w Legionowie ma ośrodek zamiejscowy na

Mazurach, gdzie okresowo szkolą się policjanci pełniący

tów, którzy mają zostać przewodnikami psów służbowych,
organizowane są specjalistyczne kursy w Zakładzie Ky-

SASW – SKRÓT TAJEMNY

Szkoli policjantów służby krymi-

nalnej. Szczególne miejsce zaj-

nalistyki, a także kursy specjalistyczne dla

policjantów służby kryminalnej w zakresie: wyko-

nywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,

dochodzeniowo-śledczych, działań werbunkowych

oraz z zakresu nadzoru nad czynnościami proce-

sowymi wykonywanymi przez Policję. Odbywają
się tu również szkolenia na kursach podstawo-

wych dla nowo przyjętych policjantów.
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Po zakończeniu trzyletniego okresu służby przygotowaw-

niemy awansowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej

możemy zostać skierowani na SASW – czyli szkolenia

A co jeśli wstąpiliśmy do Policji z samą tylko maturą

czej, jeśli przełożony awansuje nas na stanowisko, na

którym przewidziany jest docelowo stopień oficerski,
dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie. To kolejne półroczne szkolenie, po ukoń-

czeniu którego i zdaniu trzydniowego egzaminu zosta-

na pierwszy stopień oficerski: podkomisarza Policji. Wa-

runkiem jest posiadanie tytułu magistra wyższej uczelni.

lub studiami licencjackimi? Dla takich funkcjonariuszy

istnieje specjalna oferta studiów w WSPol. w Szczytnie,
płatnych lub w ramach delegacji z jednostki, choć tu

KROK DRUGI

Ośrodek Szkolenia Policji KWP w Łodzi zs. w Sieradzu

nictwa policyjnego oferuje wiele kursów doskonalących

jęcia z tzw. doskonalenia lokalnego dla policjantów garnizonu łódzkiego oraz zajęcia dla specjalistów z zakresu

Dla absolwentów szkolenia podstawowego system szkol-

konkretne umiejętności. Udział w nich również jest bez-

płatny, a pobory nie są obniżane, choć otrzymuje się pełne
wyżywienie i zakwaterowanie.

Oferta jest naprawdę szeroka – zależnie od potrzeb i in-

dywidualnych predyspozycji można nauczyć się jeździć

Ośrodek ten prowadzi szkolenia zawodowe podstawowe według programu zatwierdzonego przez KGP, a także zaruchu drogowego.
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