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Scenariusz 13 

 

Temat: Zostao policjantem 

Czas trwania: 1 x 45 minut 

Uczestnicy: uczniowie klas maturalnych. Treści prezentowane przez zaproszonego 

policjanta. 

 

Wstęp 

Głównym celem spotkania jest przedstawienie pracy Policji, w dotychczas nie 

prezentowanym wizerunku, a przede wszystkim pozyskanie wśród młodzieży 

szkolnej osób wyróżniających się strategicznym myśleniem, kreatywnością oraz 

chęcią właściwego kształtowania umiejętności życiowych. 

 

Na podstawie analizy całokształtu przedsięwzięć dotyczących pozyskania 

kandydatów do pełnienia służby/pracy w Policji należy stwierdzić, iż propagowane 

treści odnoszą się jedynie do ogólnych informacji i przedstawiają pracę Policji jedynie 

na „pierwszej linii”. Szczegółowo natomiast zamieszczane są informacje w zakresie 

 wymagań związanych z naborem; 

 programów KADET i REKRUT; 

 wzorów dokumentacji; 

 rozmów kwalifikacyjnych. 

 

Młodzież stojąc przed ważnym życiowym wyborem, jakim jest podjęcie pracy -  

z prezentowanych przez Policję ogłoszeń, ulotek i tym podobnych informacji - 

uświadamia sobie służbę w Policji przez pryzmat zamieszczanych w nich treści. 

Informacje te odnoszą się jedynie do pracy z perspektywy policjanta patrolującego 

ulice – co nie spełnia oczekiwań wielu osób. Treści te uświadamiają, że służba  

w Policji skupia się jedynie na realizacji zadań związanych ze służbą: patrolu 

prewencji, ruchu drogowego, dzielnicowego czy pododdziału prewencji.  
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spotkanie ma na celu wskazanie 

młodzieży pracy Policji, w zupełnie innym dotychczas nie prezentowanym świetle. 

Program uwidocznia możliwości oraz drogi rozwoju, ma na celu zachęcenie 

kreatywnej młodzieży do wstąpienia w szeregi Policji. Istotnym elementem jest 

przybliżenie pracy w wybranych komórkach organizacyjnych. Prezentowane treści 

skupiają się przede wszystkim na funkcjonowaniu Sztabu – jako ważnego elementu 

decyzyjnego w funkcjonowaniu Komendy. 

 

Prezentowana praca Sztabu, pozwoli uświadomić młodzieży, że również  

w Policji można zarządzać zasobami ludzkimi, zostać menadżerem, pełnić 

odpowiedzialne funkcje.  

 

Przyjętą formą realizacji spotkania będzie WYKŁAD INFORMACYJNY polegający 

na uporządkowanym słownym przekazaniu informacji. Wykład podzielony zostanie 

na trzy zasadnicze ETAPY: 

 

1. Podanie planu wykładu; 

2. Rozwijanie poszczególnych punktów wykładu; 

3. Podsumowanie wykładu. 

 

Ad. 1 Podanie planu wykładu realizowane będzie poprzez: 

 Zapisanie na tablicy; 

 Rozdanie kserokopii przygotowanych materiałów; 

 Prezentacji multimedialna wybranych treści. 

Ad. 2 Rozwijanie poszczególnych punktów wykładu realizowane będzie poprzez: 

 Stosowanie wizualizacji treści; 

 Stosowanie technik wspierających rozumienie i zapamiętywanie; 

 Powtarzanie, podkreślanie tych informacji, które winny być 

zapamiętane. 

Ad. 3 Podsumowanie wykładu 

 Przypomnienie najważniejszych informacji w oparciu o plan wykładu. 
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Przekazywane treści: 

 

 We wstępnej części wykładu nastąpi  przedstawienie prowadzących oraz 

przekazanie głównego celu spotkania. Następnie odbędzie się krótka pogadanka  

z uczestnikami mająca na celu pozyskanie dotychczasowej ich wiedzy na temat 

Policji. 

 

  Następnie przekazane zostaną podstawowe treści charakteryzujące formację, 

jaką stanowi Policja (obowiązujące stopnie policyjne, struktura-podległość, zakres  

i obszar działania, współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi) oraz zwięzła 

charakterystyka specyfiki pracy poszczególnych komórek organizacyjnych. W dalszej 

części słuchacze zostaną zapoznani z funkcjonowaniem procesu decyzyjnego na 

przykładzie operacji policyjnej (np. ptasia grypa, imprezy o podwyższonym ryzyku). 

Przykład ten pozwoli na zobrazowanie szeregu niezbędnych umiejętności jakimi 

powinni cechować się osoby odpowiedzialne za właściwe zorganizowanie  

i przeprowadzenie tego typu przedsięwzięć. Uwidoczniona zostanie praca członków 

sztabu, szybkość oraz trafność podejmowania decyzji oraz odpowiedzialność  jaka 

na nich spoczywa (użycie lotnictwa policyjnego, negocjatorów, pododdziałów 

zwartych).  

 

W podsumowaniu policjanci przestawią na własnych przykładach pozytywne 

aspekty pracy w Policji oraz zachęcę młodzież do pójścia w ich ślady. 

  


