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POLSKO-FRANCUSKIE SPOTKANIE KOMENDANTÓW SZKÓŁ
Francuska delegacja ze Szkoły Policji w Périgueux przebywała z kilkudniową, roboczą wizytą w
słupskiej Szkole Policji. Insp. Frédéric Ménard - dyrektor Szkoły wysoko ocenił polski system
kształcenia nowych policyjnych kadr.
Do roboczego spotkania doszło z inicjatywy strony francuskiej, która zwróciła się z prośbą do Biura Międzynarodowej
Współpracy Policji KGP o możliwość organizacji roboczej wizyty w słupskiej Szkole Policji. W efekcie wymiany korespondencji
trzyosobowa delegacja z Périgueux odwiedziła najstarszą w Polsce Szkołę Policji.
W trakcie wizyty francuscy policjanci szczegółowo zapoznali się z system szkolenia nowych policyjnych kadr, a także z
doskonaleniem zawodowym policjantów, którzy pełnią służbę wiele lat. Insp. Frédéric Ménard wraz z towarzyszącymi mu
policyjnymi wykładowcami Stéphane`m le Bolloch`em i Laurent`ym Heckel`em zapoznali się szczegółowo z obiektami
dydaktycznymi szkoły. Szczeólne uznanie francuzów wzbudziły zamknięte, 50-metrowe osie strzeleckie oraz kompleks
obiektów symulacyjnych „Przyziemie 1” i „Przyziemie 2” z nowoczesnym systemem rejestracji multimedialnej i wielona
dodatkowymi urządzeniami zbliżającymi symulację prowadzonej interwencji do warunków maksymalnie podobnych do tych,
które występują w codziennej służbie.
Delegacja z Policji francuskiej mogła również w praktyce ocenić poziom wyszkolenia polskich policjantów na co dzień
pełniących służbę w pionie prewencji. Wizyta zbiegła się bowiem z ﬁnałem XXV. Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”.
Zdaniem policjantów francuskich, polscy policjanci reprezentują bardzo wysoki poziom profesjonalnego wykolenia
zawodowego.
Insp. Frédéric Ménard nie ukrywał, że taka forma rywalizacji policjantów prewencji mogłaby być przeniesiona do
francuskiego systemu szkolnictwa policyjnego.
Polsko-francuskie spotkanie jest elementem międzynarodowej współpracy jaką od wielu lat prowadzi polska Policja. Wybór
przez insp. Frédérica Ménarda Szkoły Policji w Słupsku jako partnera we współpracy szkoleniowej nie był przypadkowy.
Dyrektor Szkoły Policji w Périgueux w latach 2012-2016 w Ambasadzie Francji w Warszawie pełnił funkcję Attaché do spraw
bezpieczeństwa wewnętrznego będą jednocześnie oﬁcerem łącznikowym pomiędzy policją polską i francuską. Czteroletnia
służba w Polsce pozwoliła mu dogłębie poznać funkcjonowanie policyjnej formacji i jej system szkolenia.
W uznaniu zasług dla wzajemnej współpracy, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny
Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk odznaczył insp. Frédérica Ménarda srebrnym Medalem Zasługi dla Policji, w uznaniu jego
działalności na rzecz polsko-francuskiej współpracy policyjnej, która jest w obu krajach wysoko ceniona jako bardzo owocna.
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Na zdjęciu, od lewej: Laurent Heckel, insp.
Jacek Gil, insp. Frédéric Ménard, Stéphane le
Bolloch, asp.szt. Aneta Bronkiewicz.
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