
Wyjazd do Hiszpanii w ramach Konkursu 2011 Leonardo da Vinci Mobilność 

„Uczenie się przez Całe życie”, mobilności VETPRO to z jednej strony doświadczenie 

zawodowe pozwalające na zapoznanie się z organizacją, sposobem zarządzania 

i pracą Policji hiszpańskiej w zakresie metod i sposobów walki z przestępczością 

skierowaną przeciwko dziedzictwu narodowemu, z drugiej zaś strony możliwość 

weryfikacji i oceny funkcjonowania naszej formacji po ponad dwudziestu latach 

istnienia w warunkach państwa demokratycznego. 

Hiszpanie przyjęli nas bardzo miło i profesjonalnie. Zaprezentowali nam 

wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania Policji, Ministerstwa Kultury 

i Instytutu Dziedzictwa Narodowego Hiszpanii w przedmiotowym zakresie. 

Jednocześnie wykazywali duże zainteresowanie metodami i sposobami wykrywania 

przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu, które stosowane są 

w Polsce. Największe zainteresowanie wzbudziły przedstawione najistotniejsze 

polskie realizacje spraw m.in. we współpracy z Policją włoską. 

Należy zaznaczyć, że pomimo braku szczegółowych procedur dotyczących 

ochrony dziedzictwa archeologicznego, Policja hiszpańska żywo interesuje się 

nowinkami technicznymi ułatwiającymi zabezpieczenie między innymi stanowisk 

archeologicznych (współpraca międzynarodowa z Francją). 

Cykl przekazu przygotowanego przez obie strony programu szkolenia był 

urozmaicony różnymi formami i technikami szkolenia zaczynając od prezentacji 

multimedialnych, demonstracji zasad działania baz danych poprzez praktyczne 

uczestnictwo w pracach Narodowego Instytutu Dziedzictwa Hiszpanii czy wizycie 

w muzeum. Wszystkie zajęcia prowadziły kompetentne osoby, a sposób przekazania 

wiedzy i doświadczeń policjantów hiszpańskich był tak skuteczny, że bez większych 

problemów przyswoiliśmy przekazane informacje. 

Porównując naszą organizację z Policją hiszpańską trudno wskazać, która 

z tych organizacji jest sprawniejsza i doskonalsza w funkcjonowaniu.  

Z całą pewnością wypracowane sposoby walki z przestępczością przeciwko 

dziedzictwu narodowemu w obu krajach są na wysokim poziomie, natomiast 

kwestia organizacji Policji, warunki w jakich pracują polscy policjanci, czy 



przygotowanie do służby w tym zakresie sprawiają, że polska Policja plasuje się 

w europejskie czołówce.  

Staż szkoleniowy był również możliwością poznania kultury i sztuki 

Hiszpanii. Dzięki wielkiej uprzejmości gospodarzy codziennie w drodze na zajęcia 

mieliśmy okazję poznać najistotniejsze miejsca i budowle w Madrycie. Wizyta 

w Prado czy warsztaty w Narodowym Instytucie Dziedzictwa Hiszpanii na długo 

pozostaną w naszej pamięci.  

Przyjrzenie się z bliska pracy wybitnych konserwatorów hiszpańskich oraz 

osobisty kontakt między innymi z dziełami sztuki Mezopotamii, Egiptu czy 

starożytnego Rzymu był doświadczeniem niepowtarzalnym. 

Na gruncie polskim z pewnością uda się zaszczepić sukcesywne podnoszenie 

wiedzy społecznej na temat rangi, jaką posiada bezpieczeństwo dziedzictwa 

narodowego. Kooperacja z Policją hiszpańską pozwoli także na obserwację, 

a w późniejszym czasie być może na wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań 

w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych. 

Sądzimy, że nawiązana bezpośrednia współpraca z Policją hiszpańską będzie 

procentowała na wielu płaszczyznach codziennej pracy przy wykrywaniu 

i zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu.  

 


