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Projektziel

Stärkung der bestehenden grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen der polnischen und

deutschen Polizei im Unterstützungsbereich durch

Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der

Beamten der Partnerinstitutionen.

Cel projektu

Wzmocnienie istniejącej współpracy

transgranicznej policji polskiej i niemieckiej na

obszarze wsparcia, poprzez podniesienie

kompetencji interkulturowych funkcjonariuszy

instytucji partnerskich.

Interkulturelle Kommunikation in der 
internationalen Zusammenarbeit der 
polnischen und sächsischen Polizei

Komunikacja międzykulturowa 
w międzynarodowej współpracy policji 
polskiej i niemieckiej



Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes fand eine dreitägige

Schulung für 5 sächsische Polizeibeamte und 10

polnische Polizeibeamte im Bereich interkulturelle

Kommunikation statt. Ziel war es, die

Kommunikationsfähigkeit und die Qualität der

Zusammenarbeit der Projektpartner zu erhöhen. Die

nächste Aktion waren zweitägige Hospitationen

polnischer und deutscher Vertreter in

Partnereinheiten. Es gab zwei solcher Besuche, im

Juni in Polen und im September in Sachsen. Ihre

Teilnehmer wurden mit dem Informationsfluss und

der Funktionsweise der Einheiten des Partners sowie

mit den Kommunikationsproblemen, mit denen sie

konfrontiert sind, vertraut gemacht. Die letzte

Aktivität im Rahmen des Projekts war eine

dreitägige internationale Konferenz, in der das

Projekt zusammengefasst wurde. Es nahmen 38

Personen aus Polen und Deutschland teil, darunter

beamte, die an früheren Schulungen und

Hospitationen teilgenommen hatten. Zur Konferenz

kamen auch Vertreter der KWP Stettin, KWP Gorzów

und Einheiten in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin

und Brandenburg. 24 Teilnehmer aus Polen und 14

aus Deutschland nahmen an den Projektaktivitäten

teil.

Opis projektu

W ramach projektu odbyło się trzydniowe szkolenie

dla 5 funkcjonariuszy policji saksońskiej

i 10 funkcjonariuszy policji polskiej z zakresu

komunikacji międzykulturowej. Jego celem było

podwyższenie kompetencji komunikacyjnych oraz

jakości współpracy partnerów projektu. Kolejnym

działaniem były dwudniowe hospitacje

przedstawicieli Polski i Niemiec w jednostkach

partnerów. Odbyły się dwie takie wizyty, w czerwcu

w Polsce i we wrześniu w Saksonii. Ich uczestnicy

zostali zapoznani z obiegiem informacji oraz ze

specyfiką funkcjonowania jednostek partnera,

a także z problemami komunikacyjnymi z jakimi się

borykają. Ostatnim z działań w ramach projektu

była trzydniowa, międzynarodowa konferencja

podsumowująca projekt. Wzięło w niej udział 38

osób z Polski i Niemiec, w tym funkcjonariusze,

którzy uczestniczyli we wcześniejszym szkoleniu

i hospitacjach. Ponadto na konferencję przybyli

przedstawiciele KWP w Szczecinie, KWP w Gorzowie

oraz jednostek w Meklemburgii Przedmorza,

Berlina i Brandenburgii. W działaniach

projektowych udział wzięło 24 uczestników z Polski

i 14 z Niemiec.
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