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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Współpraca Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z innymi krajami:
rok 2011
●

wizyta studyjna w Madrycie, w ramach projektu KWP w Lublinie "Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012"
finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci, 23-29 stycznia 2011 r.

●

wizyta studyjna w Brukseli, w ramach projektu KWP w Lublinie "Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012"
finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci, 21-27 lutego 2011 r.

●

Wizyta Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łucku na Ukrainie, 7 marca 2011r.

●

wizyta studyjna w Arnhem,w Holandii, w ramach projektu KWP w Lublinie "Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012"
finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci, 29 marca - 4 kwietnia 2011 r.

●

Wizyta słuchaczy Szkoły Krajowej Policji w Hamburgu, 11 maja 2011

●

Wizyta Pana Pima Miltenburga - Komendanta Policji Regionu Gelderland-Midden w Holandii, w KWP w Lublinie, w dniach
12-14 maja 2011 r.

●

Instruments and Systems of European Police Cooperation in English, Templemore, 7-23 czerwca 2011 r.

●

Seminarium "Zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012", Oranienburg, 10-15 lipca 2011 r.

●

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Lubartowie - wizyta delegacji Milicji ukraińskiej, 16 lipca 2011 r.

●

szkolenie technik alpinistycznych, Moena, 25 września - 1 października 2011 r.

●

Wizyta delegacji Milicji ukraińskiej, 28 września 2011 r.

●

seminarium podsumowujące projekt "Grajmy do jednej bramki - bezpieczne EURO 2012" finansowany ze środków
programu Leonardo da Vinci, 6 października 2011 r.

●

Warsztaty szkoleniowe w ramach projektu "Razem bezpieczniej", Zamość 14-16 listopada 2011 r.

●

Polsko-ukraińskie warsztaty, Kijów 16 listopada 2011 r.

●

spotkanie w ramach Platformy Polska-Holandia, 11-13 grudnia 2011 r.

●

20 rocznica Dnia Milicji Ukrainy, Łuck 20 grudnia 2011 r.

rok 2012
●

spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu "Terroryzm-Policja-Bezpieczeństwo",

●

wizyta studyjna w Paryżu, 5-11 lutego 2012 r.

23-25 stycznia 2012 r.

●

wizyta studyjna w Gramat we Francji, 20 - 26 lutego 2012 r.

●

wizyta studyjna w Berlnie, 11-17 marca 2012 r.

●

ćwiczenia dowódczo-sztabowe, Zamość 11-17 marca 2012 r.

●

wizyta delegacji z Dyrekcji Policji w Osnabrueck, 19-23 marca 2012 r.

●

wizyta studyjna w Schwaebisch Hall, 25 - 31 marca 2012 r.

●

ćwiczenia dowódczo-sztabowe, Zamość 25-31 marca 2012 r.

●

polsko-ukraińskie warsztaty, 2-6 kwietnia 2012 r.

●

wizyta studyjna w Osnabrueck, 15-21 kwietnia 2012 r.

●

ćwiczenia dowódczo-sztabowe, Kazimierz Dolny, Puławy 22-28 kwietnia 2012 r.

●

wizyta studyjna w Berlinie w ramach projektu "Czworonożny patrol ...", 6-12 maja 2012 r.

●

seminarium podsumowujące projekt "Terroryzm-Policja-Bezpieczeństwo-Euro 2012", Nałęczów 9-10 maja 2012 r.

●

seminarium w ramach programu Herkules II, Kazimierz Dolny, 4-6 czerwca 2012 r.

●

warsztaty szkoleniowe w ramach projektu "Razem bezpieczniej", Łuck 10-12.07.2012 r.

●

ćwiczenia sztabowe w ramach projektu "Razem bezpieczniej", Okuninka 11-13.09.2012

●

seminarium podsumowujące projekt "Terroryzm-Policja-Bezpieczeństwo-Euro 2012", Zamość 28-30 listopada 2012r.

●

seminarium podsumowujące realizację projektu "Czworonożny patrol ...", 3 - 6 grudnia 2012 r.

●

seminarium podsumowujące realizację projektu "Bezpiecznie do celu ...", 6 - 8 grudnia 2012 r.

rok 2013

●

wizyta Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie w Łucku, 11-13 kwietnia 2013 r.

●

wizyta studyjna w Cuerpo Nacional de Policia, w ramach projektu "Europejskie zarządzanie jednostkami Policji", w dniach
19-25 maja 2013 r.

●

wizyta studyjna w Prezydium Policji w Berlinie, 16-22 czerwca 2013 r.

●

wizyta przedstawicieli Krajowej Szkoły Policji w Hamburgu, 18 czerwca 2013 r.

●

konferencja podsumowująca realizację projektu "Razem Bezpieczniej", 19 czerwca 2013 r.

●

wizyta Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łucku na Ukrainie,8 października 2013 r.

●

szkolenie technik alpinistycznych, Moena (Włochy), 6-12 października 2013 r.

●

spotkanie organizacyjne członków zespołu ds. realizacji projektu "Współpraca międzynarodowa organów ścigania w
zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE"
, 23-25 października 2013 r., Zamość

●

konferencja podsumowująca realizację projektu „Europejskie zarządzanie jednostkami Policji – wymiana wiedzy i
doświadczeń”, 27 listopada 2013 r., Lublin

●

konferencja "Transgraniczna kapitalizacja", 28 listopada 2013 r., Lwów

●

wizyta studyjna w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Ostrawie (Czechy), 24-30 listopada 2013 r.

rok 2014
●

wizyta studyjna w Atenach, 9 - 15 marca 2014 r.

●

wizyta studyjna na Malcie, 23 - 29 marca 2014 r.

●

wizyta studyjna w Sofii, 6-12 kwietnia 2014 r.

●

wizyta studyjna w Bułgarii, 11 - 17 maja 2014 r.

●

wizyta studyjna w Bukareszcie, 11 - 17 maja 2014 r.

●

staż kadetów Krajowej Szkoły Policji Litewskiej w KWP w Lublinie

●

wizyta studyjna we Francji 18-24 maja 2014 r.

●

wizyta studyjna w Rumunii, 8-14 czerwca 2014 r.

●

Święto Policji, 18 lipca 2014 r.

●

wizyta studyjna w Bułgarii, 21 - 26 lipca 2014 r.

●

wizyta studyjna w Komendzie Stołecznej Policji w Sofii, 7-13 września 2014 r.

●

szkolenie sił policyjnych EUPST we Włoszech, 14-27 wrzesnia 2014 r.

●

seminarium w Lublinie w ramach projektu "Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w
trakcie negocjacji policyjnych”, 15-17 października 2014 r.

●

warsztaty w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z
przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”, 19-24 października 2014 r.

●

seminarium podsumowujące realizację projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy - policyjna wymiana
doświadczeń", 27-29 października 2014 r.

●

współpraca z Policją holenderską, wrzesień-październik 2014 r.

●

warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu
wołyńskiego” Zamość 19–21.11.2014r.

●

wizyta studyjna w Hamburgu w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i
walki

●

z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”, 1-6.12.2014 r.

spotkanie zespołu ds. realizacji projektu "Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z
cyberprzestepczością", Kazimierz Dolny 8-10.12.2014 r.

●

warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki
z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”, Rzeszów 14-19.12.2014 r.

rok 2015
●

spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu "Kryminalistyka – wspólne wyzwanie dla organów ścigania w UE", 16-18 marca
2015 r.

●

wizyta studyjna w Kownie, w ramach projektu '“Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej
Policji w wymiarze europejskim”, 22-28.03.2015 r.

●

wizyta studyjna w Estonii w ramach projektu "Skuteczny instruktor - efektywny policjant - szkolenie zawodowe lubelskiej
Policji w wymiarze europejskim", 17-23 maja 2015 r.

●

wizyta studyjna w Berlinie, w ramach projektu '“Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej
Policji w wymiarze europejskim”, 25-31 maja 2015 r.

●

wizyta studyjna w Czechach, w ramach projektu "Skuteczny instruktor - efektywny policjant - szkolenie zawodowe
lubelskiej Policji w wymiarze europejskim", 7-13 czerwca 2015 r.

●

warsztaty szkoleniowe w ramach projektu "Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu
wołyńskiego", Łuck 2-4 września 2015 r.

●

wizyta delegacji polskiej Policji w Holandii, 17-20 września 2015 r.

●

wizyta studyjna na Malcie, w ramach projektu "Skuteczny instruktor - efektywny policjant - szkolenie zawodowe lubelskiej
Policji w wymiarze europejskim", 27 wrzesnia - 3 października 2015 r.

●

wizyta studyjna na Cyprze, w ramach projektu "Skuteczny instruktor - efektywny policjant - szkolenie zawodowe lubelskiej
Policji w wymiarze europejskim", 4-10 października 2015 r.

●

konferencja podsumowująca projekt "Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego",
Zamość 12-13 października 2015 r.

●

seminarium podsumowujące realizację projektu "Skuteczny instruktor - efektywny policjant- szkolenie zawodowe lubelskiej
Policji w wymiarze europejskim", 16-19 listopada 2015 r.

rok 2016
●

Wizyta studyjna w Berlinie, 11.04. - 15.04.2016 r.

●

Wizyta studyjna w Cluj-Napoce (Rumunia), 11.04. - 15.04.2016 r.

●

"Beczpieczeństwo i aktywność bez granic", 4-5.06.2016 r.

●

Święto Policji, 13.07.2016 r.

●

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i
zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”, 6 - 9.09.2016 r.

●

Pierwsze warsztaty szkoleniowe "Zwalczanie handlu ludźmi -wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego",
26-30.09.2016 r., Łuck

●

Seminarium podsumowujące realizację projektu "Train the trainer - Europejska akademia bezpiecznej jazdy: szkolenie
zawodowe dla policji", 4.10.2016 r.

●

Drugie warsztaty szkoleniowe "Zwalczanie handlu ludźmi - wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego",
10-14.10.2016 r.

rok 2017
●

Posiedzenie regionalnego okrągłego stołu we Lwowie „Współpraca transgraniczna: problemy i rozwiązania”, 23-25.03.2017
r.

●

Seminarium w ramach projektu KWP w Lublinie "Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych
popełnianych na szkodę interesów finansowych UE", 18-22.09.2017 r.

●

Międzynarodowe ćwiczenia na lotnisku w ramach projektu KWP w Lublinie "Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z
wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk
CBRN-E", 17-21.10.2017 r.

●

Międzynarodowe ćwiczenia na przejściu granicznym z Ukrainą w ramach projektu KWP w Lublinie "Zapobieganie i
zwalczanie teroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i
ograniczaniu ryzyk CBRN-E", 19-24 listopada 2018 r.
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