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INTRODUCTION

Konieczność budowania potencjału międzynarodowego,
w tym stałego podnoszenia kompetencji zawodowych
nauczycieli policyjnych oraz wymiany dobrych praktyk
na poziomie międzynarodowym, zaowocowała współpracą Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z wieloma nowoczesnymi europejskimi instytucjami edukacyjnymi. Jedną z nich jest Akademia Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Gruzji, z którą w roku 2017 podpisaliśmy deklarację o współpracy. W poniższym artykule
przedstawiono zakres działalności, strukturę oraz zadania implementowane przez zaprzyjaźnioną Akademię,
która jest profesjonalną organizacją odpowiedzialną za
szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz innych agend
rządowych. Absolwenci Akademii mogą rozpocząć pracę w poszczególnych jednostkach gruzińskiego MSW.

The necessity to build the international potential, including the consistent development of professional
competence of police teachers and the exchange of
good practices on the international level, resulted in
the cooperation of the Police Training Centre in Legionowo with numerous European modern educational institutions. One of them is the Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia with which the PTC
signed the declaration on cooperation in 2017. In the
present article there have been presented: the scope
of activities, structure and tasks implemented by the
Academy, which is a special professional training institution responsible for training and re-training of
employees for the Ministry of Internal Affairs and other state agencies. Its successful graduates can start
working at the respective units of the MIA.
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GARŚĆ FAKTÓW
HISTORYCZNYCH
Historia Akademii rozpoczęła się
15 maja 1925 r., kiedy to rozkazem
nr 220 Komisarza Ludowego przy
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej założono szkołę dla
wyższego rangą personelu milicji.
W roku 1930 zmieniono strukturę szkoły i rozpoczęto szkolenia dla milicjantów oraz kadry kierowniczej w obiektach
Szkoły Milicji. W styczniu 1941 r. instytucji
nadano nazwę Szkoła Milicji Komisariatu Ludowego w Tbilisi przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
ZSRR. Proces edukacyjny odbywał się w języku gruzińskim i rosyjskim. W roku 1978 Szkoła Milicji otrzymała status szkoły wyższej i została włączona w struktury
Moskiewskiej Wyższej Szkoły Milicji. Od tego momentu
egzaminy były przeprowadzane tylko w języku rosyjskim. W 1994 r. Wyższa Szkoła Milicji została przekształcona w Akademię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Gruzji na podstawie decyzji Rady Ministrów Republiki
Gruzji. Reformy prowadzone w Akademii od roku 2004
skutkowały fundamentalnymi zmianami oraz renowacją
obiektów szkoły. Dzięki wsparciu finansowemu organizacji międzynarodowych Akademia została wyposażona
w najnowsze technologie. W roku 2016 uzyskała status
uczelni wyższej.

MISJA AKADEMII
Misją Akademii jest zapewnienie szkolenia zorientowanego na potrzeby społeczności i wysoko wykwalifikowanej kadry, z pomocą profesjonalnych instruktorów
oraz programów szkoleniowych opartych na nowoczesnych standardach.

KADRA AKADEMII
Kadra Akademii składa się z 229 osób (w tym 106 osób
personelu stałego oraz 123 osoby na kontraktach), z czego
124 pracowników to mężczyźni (54%), a 105 to kobiety (46%). Ponadto w skład personelu Akademii wchodzi
55 instruktorów zaproszonych do współpracy wraz z 6 asystentami oraz 33 instruktorów pracujących tu na stałe.

SOME HISTORICAL
FACTS
The history of the Academy goes
back to 15 of May 1925 when
under the 220th order of the
People’s Commissar for Internal
Affairs of the Georgian SSR, the
school of senior militia personnel
was established. In 1930 the structure of the school was changed and
training of police officers along with
leadership personnel was launched on
the venue of the Militia School. In January of 1941 the school was granted the title
of Tbilisi Militia School of the People’s Commissariat
for Internal Affairs of the USSR. The educational process was held in Georgian and Russian languages.
In 1978 the School of Militia was granted the status
of a higher education institution and was included
in the Moscow High School of Militia. Since then the
entrance exams had been held only in Russian. In
1994 the High School of Militia was transformed into
the MIA Academy on the basis of the decision of the
Ministers’ Cabinet of the Republic of Georgia. The
reforms carried out at the Academy since 2004 resulted in the fundamental change and renovation of
the Academy facilities. With the financial support of
international donor organizations, the Academy was
equipped with the latest technologies. In 2016 the
MIA Academy has been granted the status of a higher education institution.

MISSION OF THE ACADEMY
The mission of the Academy is to ensure training of
community oriented and highly qualified staff with
help of professional instructors and training programs
developed according to modern standards.

STAFF OF THE ACADEMY
Staff of the Academy consists of 229 persons (106
permanent staff and 123 on contract bases) out of
which 124 are male (54%) and 105 female (46%). Except that there are 55 invited instructors with 6 assistants and 33 permanent staff instructors.

STRUKTURA AKADEMII

STRUCTURE OF THE ACADEMY

Główne dydaktyczne komórki organizacyjne Akademii to:
–– Wydział Wyszkolenia Zawodowego,
–– Wydział Psychologii,
–– Centrum Językowe,

The Academy main training units are:
–– Professional Training Division
–– Psychologists Unit
–– Language Centre
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–– Zespół Zapewniający Jakość Szkolenia,
–– Wydział Realizujący Szkolenia w Zakresie Ochrony
Ludności.
Są one wspomagane przez jednostki wspierające, takie jak:
–– Zespół ds. Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych,
–– Zespół Prawny,
–– Zespół Kadr,
–– Zespół IT,
–– Zespół ds. Finansów,
–– Zespół Logistyczny,
–– Kancelaria.

They are assisted by supportive units consisting of:
–– Development and international relations unit
–– Legal Unit
–– HR Unit
–– IT Unit
–– Library
–– Financial Unit
–– Logistical Unit
–– Chancellery.

DOBÓR DO AKADEMII

HOW TO ENTER THE ACADEMY?

Dobór do Akademii składa się z następujących etapów: złożenie wniosku, test, wywiad,
badanie medyczne i badanie poziomu sprawności fizycznej. Test oraz wywiad są przeprowadzane przez Akademię Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, natomiast badanie medyczne i badanie poziomu sprawności fizycznej
są realizowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Steps of the admission procedure are as follows: applying, testing, interview, check of
overall health and level of physical preparation. While testing and interviews are held
by the Academy of the Ministry of Internal
Affairs, check of overall health and level of
physical preparation are held in the Ministry
of Internal Affairs.

PROGRAMY SZKOLENIOWE
Nabywanie wiedzy i umiejętności przez studentów Akademii realizowane jest na następujących kursach:
–– Kurs podstawowy dla nowych rekrutów,
–– Kurs podstawowy dla rekrutów straży granicznej,
–– Kurs podstawowy dla śledczych,
–– Kurs podstawowy dla strażaków i ratowników.
Oprócz tego Akademia implementuje kursy doskonalące
w zakresie:
–– BCP (Business Continuity Planning – planowanie ciągłości działania),
–– zarządzania,
–– przesłuchiwania nieletnich,
–– działań realizowanych przez śledczych,
–– działań realizowanych przez strażaków i ratowników.

CENTRUM JĘZYKOWE
Centrum Językowe Akademii funkcjonuje od 2008 r.
Zostało założone w ramach wspólnego projektu Akademii, misji OBWE oraz Ambasady USA. Głównym celem Centrum Językowego Akademii jest nauczanie języka angielskiego słuchaczy Specjalistycznego Wydziału
Edukacji Zawodowej. Oprócz tego Centrum Językowe
jest dostępne dla kadry różnych komórek organizacyj-
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–– Education Quality Assurance Group
–– Civil Protection Training Division.

TRAINING PROGRAMS
Knowledge and skills acquisition is base on the following programs:
–– Common basic training course for new recruits
–– Common basic training course for land border recruits
–– Basic training course for investigators
–– Basic training for fire-fighters and rescuers.
Except that the Academy implements re-training
courses like:
–– BCP
–– Management
–– Juveniles Interviewing
–– Investigators
–– Fire-fighters and rescuers.

LANGUAGE CENTRE
Language Centre of the Academy has been functioning since 2008. It was founded within the framework
of the joint project of the MIA Academy, the OSCE
Mission to Georgia and the US Embassy. The aim of
Language Centre of the Academy is to teach general
English to learners of Special Professional Education
Department. Besides, Language Centre is accessible to staff of various subdivisions of the Ministry of
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nych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszyscy zatrudnieni w MSW mogą zdać test z języka angielskiego.
Testowanie składa się z czterech komponentów (Use of
English, Listening, Writing and Speaking) i jest przeprowadzane w Akademii w cyklach miesięcznych.

Internal Affairs. All employees of the Ministry of Internal Affairs can pass English Level Test at the MIA
Academy. Testing consists of four components (Use
of English, Listening, Writing and Speaking) and is
held monthly at the MIA Academy.

TROCHĘ STATYSTYKI

STATISTICS

Poniżej przedstawiono statystykę odnotowaną w grudniu 2019 r., odnoszącą się do liczby studentów szkoły.
W roku tym w Akademii studiowało 5106 osób, w tym:
–– 815 na szkoleniu podstawowym,
–– 1363 na szkoleniach doskonalących i przekwalifikowujących,
–– 784 na szkoleniach zawodowych,
–– 2144 na szkoleniach e-learningowych.

Below there are presented statistics referring to
the number of students as for December 2019. In
that year 5106 trainees studied in the Academy, including:
–– 815 on basic training
–– 1363 on re-training and re-qualification:
–– 784 on training
–– 2144 on e-learning.

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUCTURE

Na zmodernizowaną infrastrukturę Akademii składają się:
–– odnowiony kampus,
–– strzelnica,
–– strzelnica kryta,
–– baza kwaterunkowa typu hotelowego,
–– odnowiona siłownia wraz z wybudowanym zapleczem typu crossfit,
–– odnowiona kantyna.

Modernized infrastructure of the Academy for staff
and students consists of:
–– renovated campus
–– shooting range
–– shoot house
–– hotel-type accommodation
–– renovated gym and built Cross Fit facility
–– renovated canteen.

WSPÓŁPRACA BILATERALNA

BILATERAL COOPERATION

Akademia realizuje współpracę bilateralną z wieloma
podmiotami zagranicznymi, w tym z:
–– Edukacyjnym Kompleksem Policji w Republice Armenii,
–– Centrum Szkoleniowym Bezpieczeństwa Publicznego w Forsyth w Georgii, USA,
–– Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych
w Charkowie na Ukrainie,
–– Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych
we Lwowie,
–– Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Digitalizacji
i Migracji w Baden-Wurttemberg w Niemczech,
–– Krajową Akademią Spraw Wewnętrznych Ukrainy,
–– Krajowym Uniwersytetem Służby Publicznej Węgier,
–– Policyjną Akademią w Turcji,
–– Krajowym Kolegium Policji na Łotwie,
–– Instytutem Pamięci Narodowej w Polsce,
–– Estońską Akademią Nauk o Bezpieczeństwie,
–– Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

The Academy conducts bilateral cooperation with
many international entities, including the following
ones:
–– Educational Complex of Police of the Republic of
Armenia
–– Georgia Public Safety Training Centre, Forsyth,
Georgia, USA
–– Kharkiv National University of Internal Affairs
(Ukraine)
–– Lviv State University of Internal Affairs
–– Ministry of the Interior, Digitalization and Migration of Baden-Wurttemberg (Germany)
–– National Academy of Internal Affairs of Ukraine
–– National University of Public Service of Hungary
–– Police Academy of Turkey
–– State Police College of Latvia
–– The Estonian Academy of Security Sciences
–– The Institute of National Remembrance of Poland
–– The Police Training Centre in Legionowo (Poland).
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