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Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze
Nauczyciele akademiccy
Pracownice i Pracownicy
Studentki i Studenci
Koleżanki i Koledzy

Dziś mija dokładnie 30 lat od utworzenia Wyższej Szkoły Policji z siedzibą w Szczytnie,
bowiem 1 października 1990 r. – na mocy podpisanego 10 września 1990 r. Rozporządzenia
Rady Ministrów taką właśnie nazwę otrzymała nasza Uczelnia.
Od początku istnienia szczycieńska Uczelnia pełniła istotną rolę w kształceniu
funkcjonariuszy, w tym kształceniu kadr oficerskich. To zadanie Wyższa Szkoła Policji
— jako jedyna w kraju — realizuje do dziś.
Choć na przestrzeni tych wielu lat zmiany organizacyjne i infrastrukturalne są
zauważalne, to nie zmieniają się nasze wartości i priorytety – szacunek do munduru, służenie
społeczeństwu, kształcenie kolejnych pokoleń policjantów i studentów, a także nieustanny
rozwój i dążenie do wzmocnienia kadry naukowo-dydaktycznej.
Nikt z Nas nie spodziewał się, że ten rocznicowy czas upłynie pod znakiem zmian
i obostrzeń w funkcjonowaniu wynikających ze stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Niemniej Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie podejmuje działania umożliwiające realizację
bieżących zadań, stawiając sobie za cel zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej
naszej Uczelni.
Mając na uwadze aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie,
celebrowanie tej wyjątkowej dla Nas rocznicy musimy znacznie ograniczyć i odejść od
organizacji tradycyjnych uroczystości.
W tym wyjątkowym dniu, w imieniu własnym oraz całego kierownictwa Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, składam Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową służbę
i pracę oraz za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Wierzę, że wysiłek, wkład pracy
oraz wszelkie dokonania pozostaną źródłem zasłużonej dumy i satysfakcji.
Korzystając z okazji pragnę podziękować także moim poprzednikom, którzy przez
dziesięciolecia tworzyli tą Uczelnię, byłym pracownikom i absolwentom oraz przyjaciołom
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za dotychczasową współpracę.
Wraz ze słowami uznania proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności zarówno
w sferze prywatnej, jak i zawodowej, dużo zdrowia, powodzenia w realizacji zamierzeń
i planów.
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