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ESTOŃSCY KADECI ZAKOŃCZYLI PRAKTYKI ZAWODOWE
Od 2015 r. Centrum Szkolenia Policji prowadzi współpracę szkoleniową z Estońską Akademią Nauk o
Bezpieczeństwie. W tym roku po raz kolejny gościliśmy kadetów tejże uczelni, którzy przybyli do CSP
w celu odbycia zagranicznych praktyk zawodowych.
Funkcjonariusze zostali powitani przez Komendanta insp. Annę Rosół. W trakcie spotkania inauguracyjnego zapoznali się z
głównymi zadaniami realizowanymi przez CSP, a także strukturą organizacyjną szkoły. W programie wizyty położono nacisk
na praktyczne aspekty pracy policjantów. Kadra dydaktyczna Zakładu Ruchu Drogowego oraz Zakładu Interwencji
Policyjnych przygotowała dla naszych gości zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie taktyk i technik interwencji,
strzelania oraz techniki jazdy samochodem osobowym. Kolejny dzień studenci z Estonii spędzili w Zakładzie Kynologii
Policyjnej w Sułkowicach, gdzie zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi tresury psów służbowych. Ważnym aspektem
odbywanych praktyk było także zaprezentowanie działalności jednostek organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego. W
związku z tym, kadeci odwiedzili Oddział Prewencji Policji w Warszawie, by poznać zadania i wyposażenie jednostki oraz
rodzaje działań podejmowanych podczas zabezpieczania zgromadzeń oraz imprez masowych. Następnie spotkali się z
Komendantem Powiatowym Policji w Legionowie mł. insp. Anną Jędrzejewską-Szpak, która przedstawiła zakres działalności i
zasady funkcjonowania jednostki. Ostatnim punktem programu była wizyta w Komisariacie Rzecznym Policji, gdzie
zaprezentowany został sprzęt pływający, pozostający w dyspozycji tamtejszych policjantów.
Bardzo ważnym elementem wizyty był także moduł sportowy zrealizowany wspólnie ze słuchaczami szkolenia
zawodowego podstawowego Centrum Szkolenia Policji. Oczywiście nie zabrakło też czasu na wizytę na Starym Mieście w
Warszawie oraz zakup pamiątek.
Podczas spotkania podsumowującego wizytę, które odbyło się z udziałem Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia
Policji insp. Anny Gołąbek, przedstawiciele Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie podziękowali za organizację praktyk.
Podkreślili, że czas spędzony w Centrum Szkolenia Policji był wspaniałym doświadczeniem, które na pewno zaprocentuje w
ich zawodowej przyszłości.
Serdecznie życzymy kadetom ukończenia szkoły z jak najlepszymi wynikami oraz samych sukcesów w dalszej służbie!
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