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MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
ZAWODOWYCH W HISZPANII
Data publikacji 26.05.2015

W dniach 18 - 22 maja br. w katalońskim Instytucie Bezpieczeństwa Publicznego odbyła się
kolejna edycja międzykulturowych spotkań policjantów Francji, Hiszpanii, Niemiec i Polski w
ramach projektu „Wspólna Europa – wspólne problemy”.
W zajęciach, których celem jest między innymi wymiana doświadczeń zawodowych oraz poznanie kultury państw
uczestniczących w projekcie, wzięli udział przedstawiciele francuskiej Szkoły Policji w Nimes, niemieckiej Wyższej Szkoły
Zawodowej dla Pracowników Administracji Publicznej w Güstrow, Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego Katalonii oraz
Centrum Szkolenia Policji. Aktywnymi członkami współpracy byli także: niemieckie stowarzyszenie Arbeit und Leben
oraz IPA Centrum Szkolenia Policji.
Międzynarodowa wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu została zapoczątkowana dziesięć lat temu przez
policjantów z Francji, Niemiec i Polski. Od tego roku do grona uczestników wspólnych spotkań dołączyli funkcjonariusze
z Hiszpanii – kadra dydaktyczna oraz słuchacze katalońskiego Instytut Bezpieczeństwa Publicznego z miejscowości
Mollet del Vallès nieopodal Barcelony.
Wizyta w Katalonii odbyła się według programu, który został podzielony na część merytoryczną oraz kulturalną. W
części merytorycznej uczestnicy zajęć poznali strukturę i zakres działalności służb policyjnych, a także systemy
szkolenia policjantów w każdym z państw uczestniczących w projekcie. Poza tym funkcjonariusze z Francji, Niemiec i
Polski mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną katalońskiego instytutu: biblioteką, nowoczesną symulatornią, obiektami
sportowymi oraz wykorzystywaną obecnie do szkolenia policjantów strzelnicą, która w 1992 r. służyła do rozgrywania
konkurencji strzeleckich podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich. Część merytoryczna zajęć obejmowała również wspólne
zajęcia z zakresu interwencji policyjnych – przede wszystkim praktyczne aspekty wykorzystania siły ﬁzycznej i kajdanek
wobec osób agresywnych, techniki posługiwania się pistoletem i pistoletem maszynowym, a także taktykę zatrzymania
uzbrojonego w nóż przestępcy. Doskonałym uzupełnieniem tej części spotkania była wizyta w dwóch jednostkach
autonomicznej katalońskiej Policji (Mossos d'Esquadra): w Komendzie Głównej w Sabadell oraz w komisariacie w Blanes
na wybrzeżu Costa Brava. Pobyt w Komendzie Głównej był okazją do poznania wyposażenia i specyﬁki służby
policjantów grupy interwencyjnej GEI, funkcjonariuszy pododdziałów zwartych oraz komórki zajmującej się pracą z
psami służbowymi.
Nieodłączną częścią spotkań w ramach projektu „Wspólna Europa – wspólne problemy” jest także program
kulturalny. Podczas wizyty w Hiszpanii młodzi policjanci mogli między innymi podziwiać zabytki Barcelony, klasztor na
górze Montserrat oraz zwiedzić muzeum klubu FC Barcelona; sportowej dumy Katalończyków.
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