Szkoła Policji w Słupsku

Prowadzi szkolenia zawodowe podsta-

wowe oraz kursy specjalistyczne, w tym

m.in.: dla instruktorów technicznych środ-

ków wzmocnienia, policjantów wykonujących zadania

obronne, policjantów podejmujących interwencje wobec

osób agresywnych i niebezpiecznych, policjantów służby
kryminalnej w zakresie wykonywania czynności opera-

Dlaczego zostali policjantami

Mówią policjanci, którzy ukończyli ostatnio szkolenie zawodowe podstawowe:

Post. Mariusz Pudło – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie:

– To nie jest tak, że przyszedłem do Policji, bo nie mogłem znaleźć innej pracy. Jest wybór i to

cyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, służby

duży. Mam 31 lat, pracowałem w Polsce i za granicą jako operator maszyn i zarabiałem więcej pie-
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a gdy odbyłem 9-miesięczną zasadniczą służbę wojskową, wiedziałem już, że kiedyś swoją przyszłość

dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji i wiele innych.

liczba miejsc jest ograniczona. Studia mogą być I lub II stopnia

i odbywają się w systemie tygodniowych zjazdów. Co ważne,

zgodnie z przepisami po zdobyciu dyplomu studiów WSPol.
w Szczytnie możemy przystąpić do egzaminu oficerskiego bez

półrocznego szkolenia SASW – warto jednak podkreślić, że to
właśnie ten kurs bezpośrednio przygotowuje do takiego egzaminu.

Po samych studiach trzeba jeszcze we własnym zakresie uzupełnić

wiedzę stricte zawodową.

Kurs oficerski jest bardzo wymagający, choć zdecydowanie krót-

szy niż dwu- lub trzyletnie studia. W ramach jednego semestru
słuchacze muszą przyswoić bardzo obszerną wiedzę niezbędną

niędzy niż teraz dostanę w Policji. Mimo wszystko zainteresowania, a przede wszystkim możliwość

samorealizacji przemawiały za tą formacją. Zawsze chciałem służyć w służbach mundurowych,

zwiążę z mundurem. Podoba mi się hierarchiczna struktura formacji. Teraz kończę studia licencjackie, chcę się rozwijać i mam nadzieję, że Policjia mi w tym pomoże.

Post. Magdalena Jaros – Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy:

– Pracowałam m.in. przez półtora roku w firmie, gdzie byłam liderką. Płacili bardzo dobrze, ale

to nie było to, co lubiłam. Do Policji przyszłam z pełną świadomością tego, ile tutaj będę zarabiać.
Mniej niż poprzednio, ale… ponoć pieniądze szczęścia nie dają. Chciałabym mieć kontakt ze zde-

moralizowaną młodzieżą. Skończyłam studia podyplomowe z pedagogiki i pracowałam z młodymi

ludźmi. Na początku będę służyć w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, ale zrobię wszystko, by

trafić do wydziału do spraw nieletnich. Jestem otwarta na wszelkie wyzwania, ale także dążę do
realizacji celów.

Post. Edyta Sochacka – Komenda Miejska Policji w Tarnowie:

– Do Policji trafiłam trochę okrężną drogą, ale o tej pracy myślałam od podstawówki. Po maturze

przyszłym oficerom. Trzeba orientować się w zwalczaniu poszcze-

wprawdzie wybrałam studia techniczne na Politechnice Krakowskiej, ale taki był plan, że gdy je

Obecnie w ofercie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie znajdują

Policja. I oto jestem! W przyszłości chciałabym pracować w wydziale kryminalnym, ale otwarta

gólnych rodzajów przestępczości, dokonywać kwalifikacji prawnej
czynów, znać przepisy kadrowe i finansowe.

się także studia podyplomowe, m.in. z zarządzania czy kontroli

w administracji publicznej. Kierowani są na nie najczęściej funkcjonariusze pełniący już funkcje dowódcze.

PIOTR MACIEJCZAK

ukończę, to wstąpię do tej formacji. Życie potoczyło się trochę inaczej, urodziłam dwójkę dzieci,
pracowałam w wyuczonym zawodzie, jednak w tyle głowy siedziało to, czego mi brakowało –

jestem na inne możliwości, tym bardziej że nie do końca wiem jeszcze, jak Policja wygląda od we-

wnątrz. W służbie kryminalnej pociąga mnie analizowanie motywacji ludzi, którzy zdecydowali
się złamać prawo, a także fakt, że za każdą sprawą kryje się jakaś zagadka.

ZOSTAŃ POLICJANTEM Edukacja i nowe umiejętności
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