Współpraca Policji z uczelniami

ZOSTAŃ POLICJANTEM Przygotowanie kandydatów/IPA
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Istota współpracy szkół wyższych

z Policją w procesie przygotowywania
kandydatów do służby została
wyrażona w par. 3 ust. 3

rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji

w sprawie szczegółowych warunków

odbywania szkoleń zawodowych oraz

Z

godnie z tym przepisem Komendant

tych treści (głównie o charakterze teoretycz-

na kierunkach: prawo, administracja, bezpie-

studiów, na podstawie informacji o ukoń-

Główny Policji może zawrzeć porozu-

mienie ze szkołą wyższą prowadzącą studia
czeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe, o realizacji w ramach tych kierun-

ków wybranych treści z programu szkolenia

zawodowego podstawowego policjantów.

nym), przez co najmniej 259 godzin.

Absolwent wspomnianych kierunków

(Dz.U. nr 126, poz. 877, z późn. zm.).

Szkoła wyższa, zawierając porozumienie,

przyjmuje na siebie zobowiązanie realizacji

wyższych, będzie uprawniony do realizacji

znajduje się na stronie internetowej KGP

programu szkolenia zawodowego podstawowego,
dołączonej do dyplomu ukończenia studiów
skróconego, trwającego 92 dni szkolenia

zawodowego podstawowego, realizowa-

bo organizacje policyjne są w każdym kraju na świecie. IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie.
Należy do niego prawie 400 tysięcy członków z 66 krajów. Jest stowarzyszeniem łączącym wszystkie

policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest organizacją

neutralną politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Tworzą ją przyjaciele z całego świata, których

łączy wspólna pasja – służba w Policji.

złonkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące

cykl międzynarodowych szkoleń. Bierze udział w lokalnych,

służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu.

Funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające

służbę w policji i straży granicznej, emeryci i renciści

policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub

Członkostwo stowarzyszenia jest dobrowolne, a każdy czło-

nek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji
celów statutowych IPA.

IPA oferuje swoim członkom szeroki wachlarz możliwo-

ści. We własnym Międzynarodowym Centrum Informa-

cyjno-Szkoleniowym IBZ Gimborn (Niemcy) organizuje

tego skróconego szkolenia policjant nabywa

potrzebne w służbie umiejętności.

Każdemu, kto wstąpi do służby w Policji, otwierają się drzwi do międzynarodowych kontaktów,

C

(szkolenie zawodowe podstawowe w nor-

malnym trybie trwa 6 miesięcy). Podczas

czeniu Minimalnego zakresu treści kształcenia

Solidarność ponad granicami
doskonalenia zawodowego w Policji

nego w jednostkach szkoleniowych Policji

regionalnych i międzynarodowych zawodach sportowych

oraz innego typu imprezach na wszystkich kontynentach.

kwalifikacje zawodowe. W ramach programu wymiany sta-

żowej członkowie IPA mają okazję pracować w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Węgrzech czy Niemczech. Stowa-

rzyszenie organizuje również corocznie międzynarodowe
spotkania młodzieżowe dla córek i synów członków IPA

oraz seminaria dla adeptów policji. Umożliwia korzystanie

Wykaz szkół wyższych, z którymi ko-

mendant główny zawarł porozumienie,
http://praca.policja.pl/pwp/informacje.

KK

z niedrogich IPA House-ów na terenie całego świata oraz

hoteli rekomendowanych w Polsce ze specjalną zniżką dla

członków IPA. To jedyna w swoim rodzaju organizacja,

która nie tylko pozwala na międzynarodową wymianę do-

świadczeń zawodowych, ale również niesie pomoc dla po-

licjantów i ich rodzin, gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.

IPA jednak to przede wszystkim grupa przyjaciół z całego

świata, którzy pomagają sobie i lubią spędzać ze sobą czas.
Mimo że są to osoby mówiące różnymi językami, o różnych

kolorach skóry to łączy ich mundur i wspólna pasja do
służby w policji.

Wszelkie informacje o IPA Sekcja Polska znajdziecie na

stronie www.ipapolska.pl oraz na naszym profilu facebookowym.
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