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Bc. Leoš Jirkovský, Bc. Karolína Ederová  
 
Policejní Akademie ve Szczytnie 

 
Se čtenáři časopisu Ochrana a Bezpečnost bychom se rádi podělili o naše zkušenosti 

z výměnného pobytu v zimním semestru školního roku 2014/2015 (říjen 2014 až leden 2015). 
V rámci programu Erasmus+ jsme studovali v Polsku, na „Policejní akademii ve Szczytnie“ 
(Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Police Academy in Szczytno).1 

 

 
 
Před odjezdem bylo potřeba vyplnit množství formulářů, které se navíc změnily kvůli 

transformaci programu Erasmus na program Erasmus+.  
Poloha a doprava: Obec Szczytno (Ortelsburg) se nachází ve Varmijsko-mazurském 

vojvodství, tedy v historickém Východním Prusku. Trvale je zde hlášeno k pobytu asi 28 000 
osob.  

Pro dopravu do místa je obvyklým přestupním místem Varšava (letecky, vlakem přes 
Olsztyn nebo po silnici2). Do Varšavy pro zahraniční studenty přijíždí auto s řidičem, tudíž 
cesta do Szczytna je bez problémů, totéž platí i v případě odjezdu. 

V roce 2015 nebo 2016 bude v blízkosti obce údajně otevřeno mezinárodní letiště 
(Olsztyn – Mazury Airport, někdy nazývané i Szymany Airport, s předpokladem napojení na 
Varšavu, Gdańsk, Německo, Skandinávii a Spojené království).3  

Podle našeho názoru je nejlepší pro zahraniční studenty vypravit se na Policejní 
akademii ve Szczytnie ve svém vlastním autě. To totiž usnadňuje možnost cestovat  
a poznávat celý region.  

Druhou podstatnou věcí je, že pokud převážíte vybavení na přípravu jídel, jež na tamní 
koleji schází, je automobil rovněž nejlepší volbou. 

Škola a studium: Areál školy je rozsáhlý, je tvořen zrekonstruovanými a nově 
postavenými budovami. Například knihovna byla postavena roku 2012 a její exteriér  
i interiér je zcela moderní. Zařízení knihovny je taktéž praktické, například lampičky  
a zásuvky na každém stole anebo moderní prosklené a zároveň odhlučněné kabiny pro 
nerušené studium. V areálu se nachází i jídelna, střelnice, posilovna, budovu  
s moderními výzkumnými zařízeními sloužící pro policejní činnosti atd.4 

                                                 
1
 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Dostupné z: http://www.wspol.edu.pl 

2
 Autobusy různých společností a s různým počtem zastávek vzdálenost 180 kilometrů z nádraží Varšava Západ 

(Warszawa Zachodnia) urazí za zhruba 3 hodiny a 20 minut. 
Wygodne rozkłady i bilety online. Dostupné z: http://www.e-podroznik.pl/ 
Rozklad dla każdego pasażera. Dostupné z: http://rozklad-pkp.pl/ 
3
 Warmia i Mazury Airport. Dostupné z: http://szymanyairport.pl/ 

4
 HANKOVÁ, Eva. Zaměstnanecká mobilita na Policejní akademii ve Szczytně. Policejní akademie České republiky 
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Škola organizačně sestává ze dvou fakult: 
 
Fakulta vnitřní bezpečnosti (Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego). 
 

• Bakalářský cyklus „Vnitřní bezpečnost”.. 

• Magisterský cyklus „Vnitřní bezpečnost”. 
 
Fakulta administrativní (Wydział Administracji). 
 

• Bakalářský cyklus „Administratvní záležitosti” (Administracja studia). 

• Bakalářský cyklus „Kriminologie” (Kryminologia). 
 
Bakalářské studium, jak denní (stacjonarne) tak dálkové (niestacjonarne) trvá obvykle 

tři roky. Magisterské studium trvá obvykle dva roky. 
Škola nabízí i množství kursů celoživotního vzdělávání, ale poskytuje i školení pro 

potřeby městských strážníků (straże gminne i miejskie)5
 a několik postgraduálních programů 

(studia podyplomowe, s důrazem na bezpečnosntí agendu).  
Lektoři jsou v rámci možností milí a vstřícní. Pokud zahraniční studenti nevěří svým 

schopnostem v angličtině, je možné do určité míry komunikovat i v češtině. Pokud student 
plánuje, že v rámci pobytu svou angličtinu pronikavě zlepší, doporučujeme raději cestovat do 
anglicky mluvící země.  

Hodiny probíhají standardně jako v rámci Policejní akademie České republiky v Praze, 
tedy 50 minut výuky a 10 minut přestávky. Rozvrh závisí na předmětech, které si předem 
zvolíte (přehled pro nadcházející ročník je obsahem přílohy k informaci, pokud není uvedeno 
jinak, jedná se o předměty určené zahraničním studentům jak pro bakalářský, tak pro 
magisterský cyklus). I přesto se mohou předměty z různých důvodů změnit, například 
s ohledem na personální či organizační změny v rámci školy. Náplň a styl hodin předmětu se 
odvíjí od lektora a jeho přístupu ke vzdělávání. Podle naší zkušenosti byly tyto hodiny do 
značné míry prakticky zaměřené. 

Zařízení, ubytování a organizace: Zařízení areálu školy je dostačující. V areálu naleznete 
místnosti s počítači a přístroje na tisknutí. V areálu, spíše v jeho budovách, je dostupná wi-fi. 
Musíte však počítat s tím že připojení je pomalé. V našem případě jsme v areálu akademie  
i bydleli, což byla ale výjimka. Ubytováni jsme byli zprvu na klasické koleji, zhruba dva a půl 
kilometru od školy, kam míří každý zahraniční student. Kromě nedostatečného vybavení 
kuchyně jsme byli nuceni najít si jiné ubytování z důvodu hluku a večerního chování 
domácích studentů. Díky ochotě paní prorektorky jsme se mohli přestěhovat se do poněkud 
dražší ubytovny pro policisty přímo v areálu školy. Odpadly tak přesuny ze školy na kolej  
a zpět, a ani problémy s rušením nočního klidu zde nebyly. Navíc jsme měli pokoj s vlastním 
sociální zařízením, s čímž nelze na klasické koleji počítat. Mínusem oproti koleji však byla 
absence ledničky a trouby. 

Pro vstup do areálu a pohyb po něm se zahraničním studentům vydávají plastové 
kartičky. Po příjezdu jsou studenti ze zahraničí pozváni na setkání s vedením školy  

                                                                                                                                                         
v Praze. 17. VI. 2013. Dostupné z: 
http://www.polac.cz/g2/view.php?katedry/zahrstyk/eras_pol/foto.html 
5
 V červenci 2015 je avizován kurs v trvání tří dnů o ceně 672 zlotých. 
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a bezodkladně poté jsou řešeny podrobnosti rozvrhu a organizace studia. V rámci semestru je 
možné navštívit městský soud, muzeum a policejní stanici. Vše však závisí na dostupnosti 
lektorů, jejich a vaší iniciativě. 

Možností se sportování je v areálu dostatek, závisí na každém, zda se dohodne  
s lektorem, že bude docházet na hodinu tělocviku s domácími studenty. Sportovat je možné  
i individuálně v tělocvičně areálu, kde je k dispozici i několik boxovacích pytlů a boxerský ring. 
Možné jsou zde také za drobný poplatek hodiny aerobiku. Dále je tu bazén, který sice patří 
akademii, avšak za vstup do něho se platí v přepočtu asi 45 Kč a je třeba nosit vlastní koupací 
čepici. Sauna je taktéž za poplatek. 

Pro milovníky fitness je zde k dispozici vcelku velká a moderně vybavená posilovna (zde 
se platí přibližně 240 Kč za 10 vstupů). V hodinách vyhrazených pro studenty je však 
posilovna většinou zcela zaplněna, a v jiné než v určené době jsou z ní studenti, včetně 
zahraničních, nemilosrdně vykázáni. 

Ceny: Ceny řady komodit jsou v této části Polska často zhruba o třetinu až polovinu 
levnější než v České republice. Například maso je tam o skoro polovinu levnější. Naopak třeba 
šunka je tam stejně drahá, ale zato je o mnoho chutnější a podle našeho názoru i kvalitnější. 
Zelenina a ovoce je o něco levnější než v Česku. Oblečení ve Szczytnu je levnější asi o 20 %. 
Jídla v restauracích jsou o třetinu až polovinu levnější. Ocení to například milovníci rybích 
pokrmů. Ve vyhlášené restauraci ve městě stojí například zapečený steak z lososa i s přílohou 
v přepočtu 150 Kč. Drobné věci jako hrníčky, příbory i elektronika je také levnější.  

Stipendium 300 eur měsíčně stačí na pokrytí ubytování a stravy, avšak nestačí na další 
výdaje, jako je doprava na místo, cestování a další záležitosti, jako byla v našem případě 
například lednička. 

Upozorňujeme, že je třeba po dobu pobytu uzavřít dopředu zdravotní pojištění.  
Výlety: Samotné Szczytno je ideálním místem na letní studentskou výměnu, neboť leží 

v blízkosti jezer a lesů a všude je rovina. Tudíž pro běžce a cyklisty je to ideální terén. V zimě 
je tato oblast nejchladnější z celého Polska, a proto tam o sníh není nouzi. Doprava do dalších 
měst je možná autobusem nebo vlakem. Studenti dostanou po zhruba 14 dnech pobytu 
studentskou legitimaci, opravňující k 50% slevě na vlaky a některé autobusy. 

O informace, mapy a dalšími podrobnosti je nejvhodnější zajít za některým vyučujícím. 
Někteří disponují turistickými příručkami celého Polska. Pokud míříte do místa automobilem, 
je vhodné si pořídit navigaci. Další pak závisí na vaší ochotě improvizovat (informace a mapy 
z internetu, ptaní se na místě atd.).  

Zajímavými místy v okolí jsou města jako Olsztyn6, Gdaňsk nebo obec Keitrzyn 
(Rastenburg), tedy někdejší „Vlčí doupě“, kde byl například roku 1944 spáchán atentát na 
Adolfa Hitlera.  

Odvážnější se mohou rozhodnout navštívit Litvu. Pokud si zařídíte předem vízum, je 
možné navštívit i Kaliningradskou oblast Ruské federace nebo Bělorusko. 

Určitým magnetem je i veřejnosti nepřístupný vojenský areál ve vesnici Stare Kiejkuty, 
který je údajně od roku 2005 „tajnou věznicí“ používanou Ústřední zpravodajskou službou 
Spojených států amerických (CIA). 

Vlak (pokud nepoužíváte vlastní automobil) je podle našeho názoru nejlevnějším  
a nejpříjemnějším způsob dopravy po okolí. Je však někdy třeba počítat s několika přestupy, 

                                                 
6
 Sídlo vojvodství. Náklady na cestu jsou zhruba 80 Kč na osobu tam i zpět. Zde například lze navštívit staré 

město a údajně nejnovější nákupní centrum ve Střední a Severní Evropě. 
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respektive s tím, že koleje všude nevedou. Například do Vlčího doupěte se ze stanice 
autobusu/vlaku dostanete asi za 250Kč taxíkem. 

Stravování: Jídlo v Polsku je celkově kvalitní a chutné. S určitým nižším standardem je 
třeba počítat, pokud kupujete spíše levnější výrobky, což platí obecně i jinde ve světě. 
Doporučujeme ochutnat místní kvalitní a chutné „farmářské“ šunky, pirohy či v Polsku 
oblíbený kebab. Nejlepší kebab, kterých jsme ochutnali zatím na různých místech nespočet, 
je podle nás ve Szczytně naproti Kauflandu. Jak jsme se dozvěděli, provozovna patří Čechovi. 

Jídlo je zde chutné a levné. Problém však představovalo to, že na koleji pro studenty 
scházelo veškeré kuchyňské vybavení (kromě trouby, sporáku a ledničky). Kdo si chce jídlo 
připravovat sám, musí si opatřit vlastní nádobí a příbory. Kuchyňka je navíc malá a zároveň 
tak zde často připravuje jídlo mnoho domácích i zahraničních studentů. 

V rámci ubytování přímo v areálu není sice ani lednička, ani vařič, o to více je však zde 
soukromí a klid. 

Studenti a volný čas: Polští studenti byli velice vstřícní a uzavřeli jsme s nimi řadu 
přátelství. Mentalitou jsou nám velice podobní, takže porozumění proběhlo vždy dobře i přes 
menší jazykové problémy.  

Nešvarem zdejších studentů je holdování alkoholu, zejména co se týče množství druhů 
vodky. Na kolejích to přináší prakticky každý den problémy se studenty, kteří se opijí a v noci 
či ráno dělají nepořádek a hluk. Tento zlozvyk, do určité míry vyvažuje fakt, že jsou velice 
sportovně zapálení a skoro všichni pravidelně tvrdě „dřou“ v posilovně nebo při různých 
sportovních aktivitách. Sportovně založení studenti jistě celkově ocení soutěživou sportovní 
atmosféru, kterou je škola nabitá. 

Zábavních klubů je v okolí školy dostatek, placené vstupy jsou výjimkou. Hudba, která je 
oblíbená jak u mladých, tak starších a převládá ve všech klubech, je směs popu a techna. 
Párty jsou proto obvykle intenzivní. 

Prostor pro zlepšení: Podle našeho názoru by bylo vhodné pořádat více společných 
aktivit mezi studenty Erasmu a domácími studenty. Komunikace s vedením školy byla někdy 
velice obtížná v tom ohledu, že nikdo přesně nevěděl, jaké jsou jeho či její kompetence  
v souvislosti se studenty Erasmu.  

Za zmínku stojí i to, že studentům Erasmu byly zprvu slíbené různé výhody nebo 
pomoc, například vstup do posilovny je zdarma, avšak nakonec tomu bylo jinak. 

 
Závěr 
Studijní pobyt v rámci programu Erasmus v Polsku, stejně jako zřejmě jako do každé jiné 

země, představuje skvělou zkušenost. Naučíte se orientovat se v cizím prostředí a také 
obohatíte své společenské zvyky. Poláky například potěšíte, když jim dovezete zdejší černé 
pivo nebo jiný tradiční nápoj. 

Polsko je pro zahraniční studijní pobyt určitě dobrá volba, ať už z finančních důvodů,  
z relativně krátké dojezdové vzdálenosti nebo s ohledem na vysoký standard bezpečnostně-
policejního vzdělávání.  

 
Kontaktní údaje: 
 
Mezinárodní spolupráce: zagranica@wspol.edu.pl 
Koordinátorka pro Erasmus: a.cwiklinska@wspol.edu.pl; sejwm@wspol.edu.pl  
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Nabídka přednášek pro studenty v rámci program Erasmus, v angličtině, 
školní rok 2015/2016. 

 

č. Katedra Oblast studia Předmět ECTS  

1. Administration Constitutional system of the state agencies 5 

2. Administration Public economic law 5 

3. Administration Labour law and public service law 5 

4. Administration Civil law and administrative contracts 7 

5. Administration Environmental protection 3 

6. Administration Institutions and sources of law of European Union 4 

7. Administration Human rights 3 

8. Administration Basic criminal prosecution procedures 2 

9. Administration Criminal procedural law 4 

10. Administration Civil procedure 4 

11 Administration Forensic tactics 2 

12. 
Administration Non-governmental organisations activities 

in the fight against crime 
2 

13. Administration International public law 4 

14. Criminology Human rights protection standards 3 

15. Criminology Basics of civil law 3 

16. Criminology Criminal proceedings 5 

17. Criminology Mediation proceedings 2 

18. Criminology Family and guardianship law 4 

19. Criminology Crime victims assistance system 2 

20. Criminology Juvenile proceedings 3 

21. Criminology Crime victim rights and possibilities for action 2 

22. Criminology Hate crime 2 

23. 
Criminology International regulations with respect to sentencing 

and execution of punishment 
2 

24. Criminology Status of the offender in criminal proceedings 3 

25. 
Criminology Police international cooperation in crime 

prevention and control 
2 

26. 
Criminology Evidence law with particular focus on police 

questioning 
3 

27. 

Institute of Law 
and 

Administration 

Criminology Corruption as a social problem 2 

28. Criminology Social Communication 5 

29. Administration Management in Public Administration 5 

30. Criminology Contemporaneous methods of management 3 

31. Administration Basics of Psychology 5 

32. Criminology General psychology 5 

33. Criminology Social Psychology 3 

34. Criminology Psychopathology 2 

35. 

Institute  
of Social Sciences 

Criminology Psychology in emergency situation 2 

36. Internal security Physical education (Bc.) 2 

37. Internal security Health promotion (Mgr.) 4 

38. Internal security Crime prevention through environmental design 3 

39. 

Institute  
of Security and 

Public Order 
Internal security Theory of using firearms 3 

40. Internal security Organised economic crime (Mgr.) 4 

41. Internal security Organised crime (Bc.) 5 

42. Internal security Combating terrorism (Bc.) 5 

43.. 

Institute  
for Research  
on Crime and 

Terrorism Internal security Modern threats of terrorism (Mgr.) 5 
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Ilustrace k tématu: 
 
Areál školy. 
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Knihovna. 
 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Leoš Jirkovský, Bc. Karolína Ederová; Policejní Akademie ve Szczytnie (2014-2015_D_16) 

 

 
8 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Jezero. 
 

 
 

 


