Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
42-110 Popów, Kule 2

Oddział Zamiejscowy w Sulejowie
97-330 Sulejów
tel. 44 645 00 87, fax 44 645 00 80, email: os_sulejow@sw.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 – 30 stycznia 2019 r. w OSSW w Kulach Oddział
Zamiejscowy w Sulejowie odbędzie się kurs przygotowawczy dla specjalizacji ochronnej.
Na platformie edukacyjnej http://edu.cossw.pl/ w ramach kursu o nazwie „Szkolenie wstępne"
dostępny jest kurs wspomagający realizację wstępnej adaptacji zawodowej przed skierowaniem
funkcjonariusza na kurs przygotowawczy oraz kursy uzupełniające, z którymi uczestnik kursu
przygotowawczego winien obowiązkowo się zapoznać. Niezbędne jest utworzenie
indywidualnych kont użytkowników. Instrukcja logowania do platformy znajduje się w kadrach
jednostki podstawowej.
Natomiast w „Czytelni” (Opracowania i skrypty → 6. Szkolenie strzeleckie) zamieszczone są skrypty
do nauki szkolenia strzeleckiego z P-99 Walther (wszystkie specjalizacje), strzelby kal. 12 Mossberg
i PM-98 (specjalizacja ochronna).
Każdy z uczestników kursu obowiązkowo przywozi:
1. legitymację służbową, a w przypadku jej braku zaświadczenie o przyjęciu do służby,
2. dokument tożsamości,
3. delegację służbową,
4. pas parciany,
5. identyfikator numeryczny,
6. czarny podkoszulek,
7. obuwie sportowe - miękkie,
8. dres,
9. aktualną wersję ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
10. regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz
tymczasowego aresztowania,
11. aktualną wersję Kodeksu Karnego Wykonawczego,
12. ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
13. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie
sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
14. zarządzenie nr 49/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem i środkami ochrony w SW,
15. instrukcję nr 2/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności,
16. materiały do pisania.
Uczestnicy kursu dla specjalizacji ochronnej przyjeżdżają z własnym umundurowaniem polowym.
Przyjazd uczestników kursu przygotowawczego w dniu 9 stycznia 2019 r. (środa) do godziny
16:00.
Jednocześnie informujemy, że ośrodek nie organizuje transportu na trasie Piotrków Tryb. - Sulejów.
Możliwość dojazdu do ośrodka zapewniają minibusy odjeżdżające sprzed dworca PKS oraz
autobusy odjeżdżające z dworca PKS w Piotrkowie Tryb.

