
 
Załącznik 1 

Katalog kursów CEPOL na rok 2013 

1. 
ECIM (Europejski / Krajowy Model Wywiadu Kryminalnego oraz policyjne działania  
w kontekście zarządzania wywiadowczego) 

2. 
EMPACT (Europejska Multidyscyplinarna Platforma  Przeciwko Zagrożeniom 
Przestępstwami) 

3. MASP - usprawnienie (Wieloletni Strategiczny Plan Warsztatów) 

4. Podejście UE do handlu ludźmi 

5. 
Zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz strategiczne perspektywy walki z 
narkotykami syntetycznymi 

6. 
Możliwości państw członkowskich i UE w zakresie wykrywania, śledzenia i ścigania 
cyberprzestępczości 

7. Handel bronią 

8. Zwalczanie terroryzmu (poziom strategiczny) 

9. 

Europejskie Rozporządzenie dot. Postępowania z Materiałami Wybuchowymi 
1. CBRN 
2. Materiały Wybuchowe 
3. Szkolenie 

10. Szkolenie dla operatorów SIRENE (poziom podstawowy) 

11. Szkolenie dla operatorów SIRENE (poziom zaawansowany) 

12. Techniczne wykorzystanie systemu SIS II dla instruktorów Sirene 

13. Szkolenie dla instruktorów systemu Sirene SIS II 

14. Ewaluacja Schengen 

15. Współpraca z Rosją 

16. Działania policyjne i w zakresie porządku w Europie - etap 1 

17. Działania policyjne i w zakresie porządku w Europie - etap 2 

18. Działania policyjne i w zakresie porządku w Europie - etap 3 

19. 
"SPOPCOP" - Kurs dla kadry policyjnej w zakresie planowania i dowodzenia                 
w kontekście zarządzania kryzysowego            

20. Wsparcie merytoryczne, monitorowanie i doradztwo (MMA)  

21. 
Szkolenie dla wykładowców w zakresie Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych 
(CPCC)  

22.  Seminarium Prezydencyjne - Partnerstwo Wschodnie - Litwa  

23. Seminarium Prezydencyjne - Różnorodność - Irlandia 

24. 
Usprawnienie przy tworzeniu Organizacyjnego Planu Działania - OAP (jak prowadzić 
seminarium w zakresie OAP) 

25. Cykl polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE dla uczestników kursu nt. OAP 

26. ENFAST - Europejska Sieć Zespołów Poszukiwań Celowych 

27. TOPSPOC - Wyższa kadra policyjna: realizacja Programu Sztokholmskiego (1) 

28. TOPSPOC - Wyższa kadra policyjna: realizacja Programu Sztokholmskiego (2) 

29. Zarządzanie i rozwój internetowych modułów nauczania CEPOL (e-learning) 

30. 
Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej 
(język angielski) 

31. Sympozjum nt. wdrażnia działalności naukowo-badawczej (warsztaty) 

32. Seminarium z zakresu powiązań UE - Bałkany Zachodnie w ramach przestępczości 



zorganizowanej (warsztaty)  

33. TOPSPOC - Wyższa kadra policyjna: realizacja Programu Sztokholmskiego (3) 

34. TOPSPOC - Wyższa kadra policyjna: realizacja Programu Sztokholmskiego (4) 

35. 
Europejska policyjna konferencja naukowo-badawcza CEPOL: Policing 2.0 - Działania 
policyjne w środowisku nowych mediów i nowoczesnych technologii informatycznych 

36. Zwalczanie terroryzmu (wzrost świadomości) 

37. Cykl polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE dla uczestników kursu nt. OAP 

38. Seminarium szkoleniowe w zakresie budowania potencjału w Afryce Zachodniej 

39. 

Europejskie Rozporządzenie dot. Postępowania z Materiałami Wybuchowymi 
1. CBRN 
2. Materiały Wybuchowe 
3. Szkolenie 

40. Europejska Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

41. Katastrofy o dużej skali - wytyczne UE (EU guidelines) 

42. Ewaluacja Schengen 

43. Wykorzystywanie dzieci w cyberprzestrzeni 

44. Przestępczość internetowa a bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 

45. 
Kurs z zakresu rynków związanych z nielegalną imigracją - wykrywanie / zwalczanie / 
repatriacja 

46. Pranie pieniędzy 

47. Postępowanie śledcze w przypadkach korupcji i jej zapobieganie 

48. Ochrona świadka - poziom zaawansowany 

49. Postępowanie z informatorami - poziom zaawansowany 

50. 
Kryminalistyka z uwzględnieniem DNA a wyzwania działań policyjnych w tym zakresie  
(we współpracy z ENFSI) 

51. Wpływ sieci społecznościowych na organy porządku publicznego 

52. Ogólnoeuropejskie szkolenie w zakresie zabezpieczenia meczy piłkarskich 

53. Porządek publiczny i zarządznie tłumem - etap 1 

54. 
Porządek publiczny - Zabezpieczanie dużych imprez masowych/Partnerstwo 
publiczno-prywatne - etap 2 

55. 
Szkolenie w zakresie powiązań, struktur oraz instrumentów w ramach reformy sektora  
bezpieczeństwa (SSR), wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (CSDP)              
oraz obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (FSJ) 

56. 
Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej 
(język francuski) 

57. 
Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej 
(język hiszpański) 

58. 
Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej 
(język angielski) 

59. 
Handel ludźmi (THB) - mechanizmy prewencyjne ze szczególnym uwzględnieniem 
ograniczenia popytu 

60. 
Kurs z zakresu handlu kontenerami transportowanymi drogą morską oraz 
kryminalistyki 

61. Oszustwo i konfiskata mienia 

62. 
Szkolenie dla wykładowców w zakresie operacyjnego zintegrowanego systemu z 
wykorzystaniem analizy 

63. Kierowanie wspólnymi zespołami dochodzeniowo-śledczymi 



64. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze 

65. Prawa człowieka - etyka policyjna 

66. Szkolenie dla instruktorów seminariów internetowych (webinars) 

67. Szkolenie dla wykładowców - część 1 

68. Szkolenie dla wykładowców - część 2 

69. Zapewnianie jakości w ramach szkoleń z zakresu ochrony porządku publicznego 

70. Kurs w zakresie mobilnych grup przestępczych 

71. Szkolenie w zakresie analizy sieci społecznościowych 

72. 
Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej 
(język niemiecki) 

73. Europejska Sieć Ekspertów w Dziedzinie Medycyny i Psychologii EMPEN 

74. Nowoczesne działania Policji w miastach z zastosowaniem inteligentmych technologii 

75. 
Uczestnictwo w Wieloletnim Strategicznym Planie Działania (MASP) - skrót dla 
uczestników warsztatów 

76. Ogólnoeuropejskie szkolenie w zakresie zabezpieczenia meczy piłkarskich 

77. 
Działania w zakresie bezpieczeństwa na międzynarodowych lotniskach i głównych 
węzłach  
komunikacyjnych 

78. Przemoc w miastach 

79. Kradzież dzieł sztuki / dóbr dziedzictwa kulturowego 

80. 
Kontrola przestępczości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym: porównanie na 
szczeblu 
 międzynarodowym 

81. 
Zarządzania kryzysowe i planowanie w sytuacjach zagrożenia - strzelaniny w 
szkołach i wypadki powstałe w wyniku utraty panowania nad sobą 

82. 
Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej 
(język angielski) 

83. Postępowanie z ofiarami przestępstw 

84. Edukacja i szkolenie w środowisku elektronicznym 

85. 
Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej 
(język włoski) 

86. Wspólne zespoły śledcze 

87. Rozwój i tendencje w polityce kryminalnej UE 

88. Zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie środowiska 

89. Dostawy kontrolowane (niejawnie nadzorowane) 

90. Fałszowanie pieniędzy, dóbr i własności intelektualnej  

91. Współpraca Policji ze społecznością lokalną 

92. Operacje pod przykryciem 

93. Prawa człowieka w oparciu o szkolenia dla organów porządku publicznego 

94. Kurs - demontaż nielegalnych laboratoriów narkotykowych 

95. Kurs - demontaż nielegalnych laboratoriów narkotykowych (poziom zaawansowany) 

 


