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MUNDUROWE UCZELNIE NADAL ZAMKNIĘTE
Od 26 marca do 10 kwietnia zawieszone są zajęcia na uczelniach służb państwowych nadzorowanych
przez ministra spraw wewnętrznych i administracji - wynika z opublikowanego w Dzienniku Ustaw
rozporządzenia szefa MSWiA.
Opublikowane rozporządzenie zakłada, że w okresie od 26 marca do 10 kwietnia ogranicza się
funkcjonowanie uczelni służb państwowych nadzorowanych przez szefa MSWiA poprzez "zawieszenie
kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych oraz w innych formach". Uczelnie, o których
mowa, to Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
W tym okresie zajęcia mogą być realizowane "z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego
kształcenia". Ograniczenia mają związek z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.
Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do poprzednio wydanego rozporządzenia zawieszającego naukę na WSPol oraz SGSP od 12 do 25 marca - w opublikowanych teraz przepisach
nie dodano wyjątku, który zakładałby, że kształcenie będzie kontynuowane na kierunku Nauka o
Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Poprzednio, taki przepis znajdował się w dokumencie
wydanym przez szefa MSWiA. Jak tłumaczył wtedy w rozmowie z InfoSecurity24.pl insp. Mariusz
Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji, "na chwilę obecną w szkołach policyjnych - z
zachowaniem wszystkich rygorów bezpieczeństwa zdrowotnego - pozostali funkcjonariusze objęci
szkoleniem podstawowym". Jak dodawał, "policjanci ci jak najszybciej muszą opanować minimum
wiedzy policyjnej i uzyskać podstawowe uprawnienia, aby wykonywać czynności policyjne, w obecnej
sytuacji związane chociażby z zadaniami tzw. specustawy, wspierając czy zastępując policjantów w
terenie".
Czytaj też: Zakaz przemieszczania w praktyce. Insp. Ciarka: "będziemy stanowczy"
Od 14 marca nie funkcjonuje też najmłodsza z mundurowych uczelni - Wyższa Szkoła Kryminologii i
Penitencjarystyki. Jednak w tym przypadku minister sprawiedliwości już 13 marca zdecydował, że
szkoła zawiesza kształcenie do 13 kwietnia. W związku z wcześniej podjętą decyzją, nie bylo zatem
konieczności - jak w przypadku szkół nadzorowanych przez MSWiA - wydawania kolejnego
rozporządzenia.
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