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877
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków odbywania szkoleƒ zawodowych
oraz doskonalenia zawodowego w Policji

DZIA¸ I

8) prze∏o˝ony — komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji, Komendanta-rektora Wy˝szej Szko∏y Policji w Szczytnie, komendanta szko∏y
policyjnej albo dyrektora biura lub równorz´dnej komórki organizacyjnej Komendy G∏ównej Policji.

Przepisy ogólne

DZIA¸ II

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, Nr 57, poz. 390 i Nr 120, poz. 818) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

Szkolenie zawodowe

1) ustawa — ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

Rozdzia∏ 1

2) s∏uchacz — policjanta odbywajàcego szkolenie zawodowe lub doskonalenie centralne;

Przepisy ogólne

3) nauczyciel policyjny — policjanta, pracownika jednostki organizacyjnej Policji lub innà osob´ prowadzàcà zaj´cia ze s∏uchaczami;
4) pakiet egzaminacyjny — zbiór zadaƒ testowych
wraz z do∏àczonà do nich dokumentacjà, s∏u˝àcych
do przeprowadzenia egzaminu koƒcowego oraz
egzaminu koƒcowego poprawkowego;
5) kwalifikacje zawodowe podstawowe lub wy˝sze —
odpowiednio kwalifikacje zawodowe podstawowe
lub wy˝sze, w rozumieniu przepisów w sprawie
wymagaƒ w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji
zawodowych i sta˝u s∏u˝by, jakim powinni odpowiadaç policjanci na stanowiskach komendantów
Policji i innych stanowiskach s∏u˝bowych, oraz warunków ich mianowania na wy˝sze stanowiska
s∏u˝bowe;
6) jednostka szkoleniowa — Wy˝szà Szko∏´ Policji
w Szczytnie, szko∏y policyjne, oÊrodki szkolenia
Policji oraz, w zakresie wynikajàcym z rozporzàdzenia, oddzia∏y oraz samodzielne pododdzia∏y
prewencji Policji;
7) kierownik jednostki szkoleniowej — Komendanta-rektora Wy˝szej Szko∏y Policji w Szczytnie, komendanta szko∏y policyjnej, kierownika oÊrodka
szkolenia Policji oraz, w zakresie wynikajàcym
z rozporzàdzenia, dowódc´ oddzia∏u oraz samodzielnego pododdzia∏u prewencji Policji;
———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).

§ 2. Szkolenie zawodowe podstawowe, z zastrze˝eniem § 3, prowadzi si´ dla policjantów wed∏ug jednolitego programu szkolenia zawodowego policjantów
w∏aÊciwego dla tego szkolenia, przygotowujàcego policjantów do wykonywania podstawowych zadaƒ s∏u˝bowych na stanowiskach, na których sà wymagane
kwalifikacje zawodowe podstawowe.
§ 3. 1. Dla policjantów w s∏u˝bie kandydackiej prowadzi si´ szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie przygotowujàcym ich do wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.
2. Dla policjantów, którzy odbyli s∏u˝b´ kandydackà, prowadzi si´ szkolenie zawodowe podstawowe
w zakresie uzupe∏niajàcym ró˝nice programowe mi´dzy odbytym przez nich szkoleniem a szkoleniem podstawowym, o którym mowa w § 2.
§ 4. Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkó∏
wy˝szych prowadzi si´ dla policjantów w s∏u˝bie sta∏ej wed∏ug jednolitego programu szkolenia zawodowego policjantów w∏aÊciwego dla tego szkolenia,
przygotowujàcego policjantów do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych na stanowiskach, na których sà wymagane kwalifikacje zawodowe wy˝sze.
Rozdzia∏ 2
Formy, warunki i tryb
odbywania szkoleƒ zawodowych
§ 5. 1. Szkolenia zawodowe dla policjantów zwane
dalej „szkoleniami”, prowadzi si´ w systemie stacjonarnym.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant G∏ówny Policji mo˝e zezwoliç na odbycie
przez policjanta szkolenia w systemie samokszta∏cenia
kierowanego.
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3. System, o którym mowa w ust. 2, polega na:
1) indywidualnym toku nauczania;
2) udziale w obowiàzkowych instrukta˝ach oraz konsultacjach;
3) uzyskiwaniu zaliczeƒ oraz sk∏adaniu egzaminów
okreÊlonych w programie szkolenia zawodowego
policjantów;
4) przystàpieniu do egzaminu koƒcowego w terminie
wyznaczonym dla policjantów odbywajàcych to
samo szkolenie w systemie stacjonarnym.
§ 6. 1. Szkolenia prowadzi si´ na podstawie rocznego planu szkoleƒ jednostki szkoleniowej, zwanego
dalej „planem szkoleƒ”.
2. Plan szkoleƒ, w uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia
Komendy G∏ównej Policji, sporzàdza: Komendant-rektor Wy˝szej Szko∏y Policji w Szczytnie, zwanej dalej
„WSPol.”, komendant szko∏y policyjnej oraz komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji w∏aÊciwy dla
oÊrodka szkolenia Policji.
3. Przy sporzàdzaniu planu szkoleƒ uwzgl´dnia si´,
przekazane przez kierownika komórki organizacyjnej
w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej
Policji, zsumowane potrzeby szkoleniowe oraz mo˝liwoÊci jednostki szkoleniowej w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleƒ.
4. Plan szkoleƒ podlega zatwierdzeniu przez kierownika komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji, w terminie
do dnia 10 grudnia roku poprzedzajàcego realizacj´
szkoleƒ.
§ 7. 1. Komendanci, o których mowa w § 6 ust. 2,
mogà w uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy
G∏ównej Policji dokonywaç korekt sporzàdzonych
przez nich planów szkoleƒ.
2. Do sporzàdzania korekty planu szkoleƒ stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 6 ust. 3.
3. Korekta planu szkoleƒ podlega zatwierdzeniu
przez kierownika komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
§ 8. 1. Potrzeby szkoleniowe podleg∏ych jednostek
lub komórek organizacyjnych Policji komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji, a w Komendzie G∏ównej
Policji — dyrektor biura lub równorz´dnej komórki organizacyjnej, okreÊla na podstawie otrzymanych od
kierowników tych jednostek lub komórek informacji
dotyczàcych rodzajów szkoleƒ, liczby osób oczekujàcych oraz liczby osób przewidzianych do ich odbycia.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Komendanta-rektora WSPol. oraz komendantów szkó∏
policyjnych.
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3. Potrzeby szkoleniowe zg∏asza si´ na piÊmie kierownikowi komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji, w terminach:
1) do dnia 20 kwietnia oraz 20 paêdziernika ka˝dego
roku, wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ miesiàca poprzedniego — w zakresie szkolenia dla absolwentów szkó∏ wy˝szych;
2) najpóêniej na 21 dni przed terminem rozpocz´cia
szkolenia — w zakresie szkolenia podstawowego.
4. Potrzeby szkoleniowe kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy
G∏ównej Policji przekazuje niezw∏ocznie komendantom, o których mowa w § 6 ust. 2.
§ 9. Na szkolenie policjanta kieruje prze∏o˝ony za
poÊrednictwem komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji, komendy wojewódzkiej (Sto∏ecznej) Policji, WSPol. albo
szko∏y policyjnej.
§ 10. 1. BezpoÊrednio po przyj´ciu do s∏u˝by policjanta kieruje si´ na szkolenie podstawowe.
2. Policjanta po s∏u˝bie kandydackiej kieruje si´ na
szkolenie podstawowe, o którym mowa w § 3 ust. 2,
nie póêniej ni˝ w terminie 4 miesi´cy od dnia przyj´cia
do s∏u˝by.
3. Je˝eli przerwa mi´dzy zakoƒczeniem s∏u˝by
kandydackiej a przyj´ciem do s∏u˝by wynosi wi´cej ni˝
rok, bezpoÊrednio po przyj´ciu do s∏u˝by policjanta
kieruje si´ na szkolenie podstawowe.
§ 11. 1. Na szkolenie dla absolwentów szkó∏ wy˝szych policjanta mo˝na skierowaç, je˝eli spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) posiada wykszta∏cenie wy˝sze z tytu∏em zawodowym magistra lub innym równorz´dnym tytu∏em;
2) z∏o˝y∏ pisemny raport w tej sprawie;
3) ma zapewnione, bezpoÊrednio po ukoƒczeniu
szkolenia, stanowisko s∏u˝bowe, na którym sà wymagane kwalifikacje zawodowe wy˝sze, lub pe∏ni
s∏u˝b´ na stanowisku s∏u˝bowym, dla którego
okreÊlono policyjny stopieƒ etatowy w korpusie
oficerów Policji;
4) najpóêniej w dniu ukoƒczenia szkolenia spe∏ni wymóg w zakresie sta˝u s∏u˝by, od którego uzale˝nione jest mianowanie lub powo∏anie na stanowisko
s∏u˝bowe;
5) uzyska∏ pozytywnà opini´ s∏u˝bowà, o której mowa w przepisach rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 17 czerwca
2002 r. w sprawie opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii
s∏u˝bowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890 oraz z 2004 r.
Nr 20, poz. 187).
2. Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje si´ do policjanta, o którym mowa w art. 34 ust. 2
ustawy.
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3. Warunków wymienionych w ust. 1 nie stosuje
si´ do policjanta, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy.
§ 12. 1. Kierownik jednostki szkoleniowej przyjmuje policjantów na szkolenie na podstawie imiennego
wykazu sporzàdzonego przez w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol., komendanta szko∏y policyjnej lub kierownika komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji.
2. Przyj´cie policjanta na szkolenie dla absolwentów szkó∏ wy˝szych nast´puje po zaliczeniu post´powania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 21 ust. 1.
3. Komendant-rektor WSPol. dopuszcza policjantów do post´powania kwalifikacyjnego na podstawie
imiennego wykazu, sporzàdzonego przez komendanta
Policji lub kierownika komórki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1.
§ 13. 1. Podczas odbywania szkolenia s∏uchaczy
kwateruje si´ w jednostce szkoleniowej.
2. S∏uchacza mieszkajàcego w miejscowoÊci,
w której znajduje si´ siedziba jednostki szkoleniowej,
albo w miejscowoÊci pobliskiej, kierownik jednostki
szkoleniowej mo˝e, na pisemny raport s∏uchacza i za
zgodà jego prze∏o˝onego, zwolniç z obowiàzku zakwaterowania w tej jednostce, je˝eli nie zak∏óci to przebiegu szkolenia i realizacji procesu dydaktycznego oraz
nie ograniczy jego udzia∏u we wszystkich zaj´ciach
przewidzianych programem szkolenia zawodowego
policjantów.
§ 14. S∏uchacza obowiàzuje rozk∏ad dnia oraz regulamin pobytu w jednostce szkoleniowej ustalony przez
kierownika jednostki szkoleniowej.
§ 15. S∏uchacza wyznaczonego do pe∏nienia s∏u˝by
wewn´trznej, ochronnej lub do pe∏nienia innej s∏u˝by
obowiàzuje rozk∏ad dnia uwzgl´dniajàcy czas pe∏nienia s∏u˝by.
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§ 17. 1. Jednostki szkoleniowe prowadzà dokumentacj´ szkoleƒ, którà w szczególnoÊci stanowià:
1) imienne wykazy, o których mowa w § 12 ust. 1 i 3;
2) protoko∏y post´powania kwalifikacyjnego;
3) rozkazy o w∏àczeniu w stan s∏uchaczy szkolenia;
4) plany zaj´ç;
5) dzienniki szkoleƒ;
6) protoko∏y zaliczeƒ komisyjnych, egzaminów, egzaminów poprawkowych, egzaminów komisyjnych,
egzaminów koƒcowych, egzaminów koƒcowych
poprawkowych i komisyjnych oraz dokumentacja,
na podstawie której zosta∏y one sporzàdzone;
7) arkusze okresowej oceny s∏uchaczy;
8) arkusze szkolenia strzeleckiego;
9) rejestry wydanych dokumentów potwierdzajàcych
ukoƒczenie szkolenia;
10) rozkazy o wy∏àczeniu ze stanu s∏uchaczy szkolenia.
2. Oddzia∏y oraz samodzielne pododdzia∏y prewencji Policji nie prowadzà dokumentacji wymienionej w ust. 1 pkt 1—3 i 10.
3. Po zakoƒczeniu szkolenia jednostka szkoleniowa
przechowuje program szkolenia zawodowego policjantów w∏aÊciwy dla danego szkolenia wraz z dokumentacjà szkoleƒ, z wyjàtkiem arkuszy okresowej oceny s∏uchaczy oraz arkuszy szkolenia strzeleckiego, które kierownik jednostki szkoleniowej lub osoba przez
niego upowa˝niona przesy∏a niezw∏ocznie kierownikom komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9.
§ 18. 1. Organizowanie szkolenia polega w szczególnoÊci na:
1) wyznaczeniu limitu miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Sto∏ecznej) Policji, WSPol.,
szkó∏ policyjnych oraz biur lub równorz´dnych komórek organizacyjnych Komendy G∏ównej Policji;

Rozdzia∏ 3

2) okreÊleniu terminu rozpocz´cia i zakoƒczenia szkolenia;

Organizacja i sposób prowadzenia szkoleƒ

3) wyznaczeniu komisji prowadzàcej post´powanie
kwalifikacyjne;

§ 16. Szkolenia organizujà i prowadzà:
1) szko∏y policyjne oraz oÊrodki szkolenia Policji —
w zakresie szkolenia podstawowego, z wyjàtkiem
szkolenia podstawowego dla policjantów w s∏u˝bie kandydackiej;

4) przeprowadzeniu post´powania kwalifikacyjnego;
5) opracowaniu planu zaj´ç;
6) za∏o˝eniu dokumentacji szkoleƒ.

2) oddzia∏y oraz samodzielne pododdzia∏y prewencji
Policji przyjmujàce do s∏u˝by poborowych — w zakresie szkolenia podstawowego dla policjantów
w s∏u˝bie kandydackiej;

2. W przypadku gdy jednostki szkoleniowe prowadzà te same rodzaje szkoleƒ, kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy
G∏ównej Policji okreÊla rejonizacj´ obowiàzujàcà przy
wyznaczaniu limitu miejsc.

3) WSPol. — w zakresie szkolenia dla absolwentów
szkó∏ wy˝szych oraz szkolenia podstawowego,
z wyjàtkiem szkolenia podstawowego dla policjantów w s∏u˝bie kandydackiej.

§ 19. 1. Limity miejsc oraz termin rozpocz´cia i zakoƒczenia szkolenia okreÊla kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy
G∏ównej Policji.
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2. W przypadku gdy liczba policjantów oczekujàcych na szkolenie dla absolwentów szkó∏ wy˝szych
jest wi´ksza od limitu miejsc przewidzianych na to
szkolenie, kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji okreÊla dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji limity miejsc proporcjonalnie do zg∏oszonych przez
nie potrzeb szkoleniowych.

2. Rozkaz o w∏àczeniu policjantów do stanu s∏uchaczy szkolenia powinien zawieraç:

3. Informacje o limitach miejsc i terminie rozpocz´cia i zakoƒczenia szkolenia przesy∏a si´ kierownikom
jednostek szkoleniowych nie póêniej ni˝ 14 dni przed
dniem rozpocz´cia szkolenia.

5) stopnie policyjne, nazwiska i imiona policjantów
wymienionych w rozkazie, imiona ich ojców oraz
numery identyfikacyjne policjantów;

§ 20. 1. Kierownik jednostki szkoleniowej pisemnie
informuje komendantów wojewódzkich (Sto∏ecznego)
Policji, Komendanta-rektora WSPol., komendantów
szkó∏ policyjnych i kierownika komórki organizacyjnej
w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej
Policji o rodzaju szkolenia, limicie miejsc oraz terminie
rozpocz´cia szkolenia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przesy∏a
si´ w terminie umo˝liwiajàcym prze∏o˝onemu policjanta skierowanie go na post´powanie kwalifikacyjne
albo na szkolenie.
§ 21. 1. Post´powanie kwalifikacyjne prowadzi komisja powo∏ana przez Komendanta-rektora WSPol.
2. Post´powanie kwalifikacyjne sk∏ada si´ z testu
wiedzy.
3. Test, o którym mowa w ust. 2, opracowuje komórka organizacyjna w∏aÊciwa w sprawach organizacji szkolenia WSPol.
4. Test wiedzy sk∏ada si´ z 60 pytaƒ, w szczególnoÊci z zakresu przedmiotu szkolenia podstawowego,
ocenianych w skali od 0 do 1 punktu za ka˝dà odpowiedê, i trwa 70 minut.
5. Warunkiem zaliczenia post´powania kwalifikacyjnego jest uzyskanie przez policjanta co najmniej
42 punktów.
6. Z przeprowadzonego post´powania kwalifikacyjnego komisja, o której mowa w ust. 1, sporzàdza
protokó∏ i niezw∏ocznie przekazuje go do zatwierdzenia Komendantowi-rektorowi WSPol.
§ 22. O wynikach przeprowadzonego post´powania kwalifikacyjnego Komendant-rektor WSPol.
pisemnie informuje komendantów wojewódzkich
(Sto∏ecznego) Policji, komendantów szkó∏ policyjnych
i kierownika komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji.
§ 23. 1. W∏àczenie policjantów do stanu s∏uchaczy
szkolenia nast´puje w formie rozkazu wydanego przez
Komendanta-rektora WSPol., komendanta szko∏y policyjnej albo komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji w∏aÊciwego dla oÊrodka szkolenia Policji.

1) oznaczenie prze∏o˝onego wydajàcego rozkaz;
2) dat´ wydania;
3) nazw´ szkolenia;
4) podstaw´ prawnà;

6) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, w których policjanci pe∏nià s∏u˝b´;
7) dat´ rozpocz´cia i miejsce odbywania szkolenia;
8) okreÊlenie systemu, w jakim policjanci odbywajà
szkolenie;
9) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowego osoby wydajàcej rozkaz.
§ 24. Kopi´ lub wyciàg rozkazu o w∏àczeniu policjantów do stanu s∏uchaczy szkolenia komendant
Policji, o którym mowa w § 23 ust. 1, przekazuje niezw∏ocznie w∏aÊciwym komendantom wojewódzkim
(Sto∏ecznemu) Policji, a w przypadku gdy rozkaz dotyczy policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komendzie
G∏ównej Policji, WSPol. lub szkole policyjnej — równie˝ odpowiednio kierownikowi komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach kadr Komendy G∏ównej Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol. albo w∏aÊciwemu komendantowi szko∏y policyjnej.
§ 25. 1. Szkolenie odbywa si´ zgodnie z:
1) programem szkolenia zawodowego policjantów
w∏aÊciwym dla danego szkolenia;
2) planem zaj´ç ustalanym przez kierownika jednostki szkoleniowej lub osob´ przez niego upowa˝nionà na okres co najmniej tygodnia.
2. Plan zaj´ç podaje si´ do wiadomoÊci nauczycielom policyjnym i s∏uchaczom, których on dotyczy.
§ 26. W trakcie szkolenia s∏uchacz podlega ocenie,
obejmujàcej przyswojenie wiedzy i opanowanie umiej´tnoÊci, okreÊlonych w obowiàzujàcym dla danego
szkolenia programie szkolenia zawodowego policjantów.
§ 27. 1. Stopieƒ przyswojenia wiedzy i opanowania
umiej´tnoÊci sprawdza si´ przez ocenianie:
1) bie˝àce;
2) okresowe.
2. Do okreÊlenia stopnia przyswojenia wiedzy
i opanowania umiej´tnoÊci stosuje si´ nast´pujàce
oceny:
1) 6 — wyró˝niajàca;
2) 5 — bardzo dobra;
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3) 4 — dobra;
4) 3 — poprawna;
5) 2 — dopuszczajàca;
6) 1 — niedostateczna.
3. W przypadku gdy wystawiana ocena wynika
z wielu ocen, wystawia si´ ocen´:
1) 6 — wyró˝niajàcà, je˝eli Êrednia arytmetyczna
ocen wynosi od 5,51 do 6,00;
2) 5 — bardzo dobrà, je˝eli Êrednia arytmetyczna
ocen wynosi od 4,51 do 5,50;
3) 4 — dobrà, je˝eli Êrednia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;
4) 3 — poprawnà, je˝eli Êrednia arytmetyczna ocen
wynosi od 2,51 do 3,50;
5) 2 — dopuszczajàcà, je˝eli Êrednia arytmetyczna
ocen wynosi od 2,00 do 2,50;
6) 1 — niedostatecznà, je˝eli Êrednia arytmetyczna
ocen wynosi poni˝ej 2,00.
4. Je˝eli wynika to z programu szkolenia zawodowego policjantów lub wymaga tego charakter przekazywanej wiedzy lub kszta∏conych umiej´tnoÊci, do
oceny stopnia przyswojenia wiedzy lub opanowania
umiej´tnoÊci mo˝na zastosowaç dwustopniowà skal´
ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie
zaliczono (nzal.).
5. Ocena niedostateczna oraz wpis nie zaliczono
(nzal.) jest ocenà negatywnà i oznacza brak post´pów
w nauce oraz niewykszta∏cenie umiej´tnoÊci, a w przypadku zaliczeƒ i egzaminów — ich niezdanie.
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3. Na wniosek s∏uchacza mo˝na wyznaczyç termin
krótszy ni˝ 2 dni.
4. Przepisy § 29 i 30 stosuje si´ odpowiednio.
§ 32. 1. S∏uchacz, który otrzyma∏ ocen´ negatywnà
z zaliczenia poprawkowego, mo˝e w tym samym lub
w nast´pnym dniu z∏o˝yç do kierownika jednostki
szkoleniowej raport o dopuszczenie do zaliczenia komisyjnego.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki szkoleniowej rozpatruje w terminie 5 dni od daty jego otrzymania.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia raportu
kierownik jednostki szkoleniowej albo osoba przez
niego upowa˝niona ustala sk∏ad komisji do przeprowadzenia zaliczenia poprawkowego i wyznacza jej
przewodniczàcego oraz zarzàdza przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia raportu.
4. Ocen´ z zaliczenia komisyjnego wpisuje si´ do
dziennika szkolenia oraz do protoko∏u.
5. Przepis § 30 stosuje si´ odpowiednio.
§ 33. 1. Egzamin przeprowadza wyznaczony przez
kierownika jednostki szkoleniowej lub osob´ przez
niego upowa˝nionà nauczyciel policyjny lub zespó∏
nauczycieli policyjnych.
2. Do egzaminu dopuszcza si´ s∏uchacza, który
uzyska∏ zaliczenia wymagane programem szkolenia
zawodowego policjantów.

§ 28. 1. Ocenianie okresowe nast´puje po zakoƒczeniu cz´Êci szkolenia okreÊlonej w programie szkolenia zawodowego policjantów.

3. W przypadku niedopuszczenia do egzaminu s∏uchaczowi wystawia si´ ocen´ negatywnà z egzaminu.

2. Ocenianie okresowe prowadzi si´ w formie zaliczenia lub egzaminu, w zale˝noÊci od treÊci b´dàcych
przedmiotem szkolenia.

4. Ocen´ z egzaminu wpisuje si´ do dziennika
szkolenia oraz do protoko∏u.
5. Przepis § 30 stosuje si´ odpowiednio.

§ 29. 1. Zaliczenia dokonuje nauczyciel policyjny
prowadzàcy zaj´cia obj´te zaliczeniem, inny wyznaczony nauczyciel policyjny lub zespó∏ nauczycieli policyjnych.

§ 34. 1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny
z egzaminu s∏uchacz ma prawo przystàpiç do egzaminu poprawkowego.

2. Ocen´ z zaliczenia wpisuje si´ do dziennika
szkolenia.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza si´ w terminie od 2 do 7 dni od daty egzaminu.

§ 30. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoÊci s∏uchacza na zaliczeniu kierownik jednostki szkoleniowej albo osoba przez niego upowa˝niona wyznacza nowy termin zaliczenia.

3. Przepisy § 30 oraz § 33 ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 31. 1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny
z zaliczenia s∏uchacz ma prawo przystàpiç do zaliczenia poprawkowego.

§ 35. 1. S∏uchacz, który otrzyma∏ ocen´ negatywnà
z egzaminu poprawkowego, mo˝e w tym samym lub
w nast´pnym dniu z∏o˝yç do kierownika jednostki
szkoleniowej raport o dopuszczenie do egzaminu
komisyjnego.

2. Zaliczenia poprawkowego dokonuje si´ w terminie od 2 do 7 dni od daty pierwszego zaliczenia.

2. Przepisy § 30 oraz § 33 ust. 2—4 stosuje si´
odpowiednio.
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§ 36. 1. Szkolenie podstawowe oraz szkolenie dla
absolwentów szkó∏ wy˝szych koƒczà si´ egzaminem
koƒcowym, którego harmonogram na podstawie
pakietu egzaminacyjnego okreÊla kierownik jednostki
szkoleniowej przeprowadzajàcej egzamin lub osoba
przez niego upowa˝niona.
2. Warunkiem dopuszczenia s∏uchacza do egzaminu koƒcowego jest uzyskanie zaliczeƒ oraz z∏o˝enie
z wynikiem pozytywnym egzaminów okreÊlonych
w programie szkolenia zawodowego policjantów.
3. W przypadku nieuzyskania wymaganych zaliczeƒ lub niezdania egzaminów przewidzianych w programie szkolenia zawodowego policjantów stosuje si´
odpowiednio przepis § 33 ust. 3.
4. Egzamin koƒcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powo∏ana przez kierownika jednostki szkoleniowej.
5. Egzamin koƒcowy przeprowadza si´ w formie
testu wiedzy lub umiej´tnoÊci nabytych w trakcie
szkolenia.
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si´ nauczycieli policyjnych, którzy brali udzia∏ w komisjach egzaminacyjnych przeprowadzajàcych egzamin
koƒcowy lub egzamin koƒcowy poprawkowy.
4. Egzamin koƒcowy komisyjny polega na przeprowadzeniu rozmowy, w trakcie której dokonuje si´
sprawdzenia wiedzy lub umiej´tnoÊci nabytych
w trakcie szkolenia.
5. Do egzaminu koƒcowego komisyjnego stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 27 ust. 2, § 30, § 33
ust. 2—4 i § 36 ust. 4.
§ 39. 1. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej,
nauczyciel policyjny przeprowadzajàcy egzamin lub
dokonujàcy zaliczenia wyklucza z egzaminu, egzaminu
koƒcowego lub zaliczenia s∏uchacza, który w czasie ich
przeprowadzania:
1) korzysta z pomocy innych osób lub
2) pos∏uguje si´ niedozwolonymi urzàdzeniami, materia∏ami lub Êrodkami, lub
3) w inny sposób zak∏óca ich przebieg.

6. Przepisy § 27 ust. 2, § 30 i § 33 ust. 4 stosuje si´
odpowiednio.

2. Fakt i przyczyny wykluczenia s∏uchacza z egzaminu, egzaminu koƒcowego lub zaliczenia dokumentuje si´ w protokole egzaminu albo w formie notatki.

§ 37. 1. W przypadku uzyskania oceny negatywnej
z egzaminu koƒcowego s∏uchacz ma prawo przystàpiç
do egzaminu koƒcowego poprawkowego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, s∏uchaczowi wystawia si´ ocen´ negatywnà z egzaminu, egzaminu koƒcowego lub zaliczenia.

2. Egzamin koƒcowy poprawkowy przeprowadza
si´ w terminie od 14 do 30 dni od daty egzaminu koƒcowego.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
egzaminu poprawkowego i komisyjnego, egzaminu
koƒcowego poprawkowego i komisyjnego oraz zaliczenia poprawkowego i komisyjnego.

3. O terminie egzaminu koƒcowego poprawkowego kierownik jednostki szkoleniowej przeprowadzajàcej egzamin informuje s∏uchacza za poÊrednictwem
jego prze∏o˝onego.
4. Do egzaminu koƒcowego poprawkowego stosuje si´ odpowiednio przepisy § 27 ust. 2, § 30, § 33
ust. 2—4 i § 36 ust. 4 i 5.
§ 38. 1. S∏uchacz, który uzyska∏ negatywnà ocen´
z egzaminu koƒcowego poprawkowego, mo˝e, w terminie do 7 dni, za poÊrednictwem prze∏o˝onego, z∏o˝yç do kierownika jednostki szkoleniowej raport o dopuszczenie go do egzaminu koƒcowego komisyjnego.

5. S∏uchacz wykluczony z egzaminu, egzaminu
koƒcowego lub zaliczenia zachowuje prawo odpowiednio do egzaminu poprawkowego, egzaminu koƒcowego poprawkowego lub zaliczenia poprawkowego, a je˝eli wykluczenie nastàpi∏o podczas egzaminu
poprawkowego, egzaminu koƒcowego poprawkowego lub zaliczenia poprawkowego — odpowiednio do
egzaminu komisyjnego, egzaminu koƒcowego komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego.
§ 40. 1. Pakiety egzaminacyjne opracowuje komórka w∏aÊciwa w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej
Policji na podstawie zaproponowanych przez jednostki szkoleniowe zadaƒ testowych.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia raportu, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki szkoleniowej lub osoba przez niego upowa˝niona wyznacza termin przeprowadzenia egzaminu koƒcowego komisyjnego nie krótszy ni˝ 7 dni od daty rozpatrzenia
raportu, ustala sk∏ad komisji egzaminacyjnej oraz wyznacza jej przewodniczàcego. O terminie egzaminu
koƒcowego komisyjnego zawiadamia si´ s∏uchacza za
poÊrednictwem jego prze∏o˝onego.

2. Otwarcie i przygotowanie pakietu egzaminacyjnego do zastosowania w jednostce szkoleniowej odbywa si´ komisyjnie.

3. Do sk∏adu komisji egzaminacyjnej przeprowadzajàcej egzamin koƒcowy komisyjny nie wyznacza

§ 41. 1. S∏uchaczowi, który zosta∏ dopuszczony do
egzaminu koƒcowego, oblicza si´ ogólny wynik nauki.

3. Osoby uczestniczàce w opracowaniu i przechowywaniu pakietów egzaminacyjnych, cz∏onkowie komisji egzaminacyjnych oraz osoby, o których mowa
w ust. 2, obowiàzane sà do zachowania ich treÊci w tajemnicy do czasu zakoƒczenia egzaminu.

Dziennik Ustaw Nr 126

— 9419 —

2. Ogólny wynik nauki stanowi ocena wynikajàca
ze Êredniej arytmetycznej ze wszystkich ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczeƒ, uzyskanych w trakcie
szkolenia. Przepis § 27 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
3. Do oceny, o której mowa w ust. 2, nie wlicza si´
przewidzianych programem szkolenia zawodowego
policjantów ocen z wpisem uogólnionym zaliczono
(zal.).
§ 42. 1. Absolwent szkolenia podstawowego oraz
szkolenia dla absolwentów szkó∏ wy˝szych otrzymuje
Êwiadectwo ukoƒczenia szkolenia zawodowego zawierajàce ogólny wynik nauki oraz ocen´ z egzaminu
koƒcowego.
2. Wzór Êwiadectwa ukoƒczenia szkolenia zawodowego okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
3. Absolwent szkolenia otrzymuje Êwiadectwo
z wyró˝nieniem, je˝eli uzyska∏ ocen´ co najmniej bardzo dobrà — „5” z egzaminu koƒcowego i ogólnego
wyniku nauki.
4. Wzór Êwiadectwa ukoƒczenia szkolenia zawodowego z wyró˝nieniem okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 43. 1. S∏uchacza zwalnia si´ ze szkolenia, je˝eli:
1) z∏o˝y∏ pisemny raport o zwolnienie ze szkolenia
albo
2) zg∏osi∏ na piÊmie wystàpienie ze s∏u˝by w Policji,
albo
3) prze∏o˝ony wystàpi∏ o jego odwo∏anie ze szkolenia, albo
4) prze∏o˝ony zawiesi∏ go w czynnoÊciach s∏u˝bowych, albo
5) w szkoleniu nastàpi∏a przerwa spowodowana d∏ugotrwa∏à chorobà s∏uchacza lub szczególnymi
przyczynami losowymi, albo
6) z innych wa˝nych przyczyn nie jest mo˝liwy jego
udzia∏ w szkoleniu.
2. S∏uchacza usuwa si´ ze szkolenia, je˝eli:
1) bez usprawiedliwienia nie przystàpi∏ w wyznaczonym terminie do zaliczeƒ lub egzaminów przewidzianych programem szkolenia zawodowego policjantów lub do egzaminu koƒcowego albo
2) nie uzyska∏ zaliczenia lub nie zda∏ egzaminu przewidzianego w programie szkolenia zawodowego
policjantów, albo
3) nie zda∏ egzaminu koƒcowego, albo
4) pope∏ni∏ czyn o znamionach przest´pstwa umyÊlnego Êciganego z oskar˝enia publicznego, je˝eli
pope∏nienie czynu jest oczywiste.
3. S∏uchacza mo˝na usunàç ze szkolenia, je˝eli:
1) pope∏ni∏ czyn o znamionach wykroczenia albo
przewinienia dyscyplinarnego, je˝eli pope∏nienie
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czynu jest oczywiste i uniemo˝liwia jego udzia∏
w szkoleniu, albo
2) bez usprawiedliwienia przerwa∏ udzia∏ w szkoleniu.
4. S∏uchacza skreÊla si´ ze szkolenia w przypadku
jego zgonu.
§ 44. 1. Usuni´cie, zwolnienie lub skreÊlenie s∏uchacza ze szkolenia nast´puje w formie rozkazu o wy∏àczeniu ze stanu s∏uchaczy szkolenia wydanego przez
Komendanta-rektora WSPol., komendanta szko∏y policyjnej albo komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji w∏aÊciwego dla oÊrodka szkolenia Policji.
2. W przypadku usuni´cia lub zwolnienia s∏uchacza ze szkolenia rozkaz o wy∏àczeniu ze stanu s∏uchaczy powinien zawieraç:
1) oznaczenie prze∏o˝onego wydajàcego rozkaz;
2) dat´ wydania;
3) podstaw´ prawnà;
4) stopieƒ policyjny, nazwisko i imi´ policjanta, imi´
ojca oraz numer identyfikacyjny policjanta;
5) nazw´ jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pe∏ni s∏u˝b´;
6) nazw´ szkolenia;
7) dat´ i powód usuni´cia lub zwolnienia ze szkolenia;
8) warunki i termin opuszczenia jednostki szkoleniowej;
9) dat´ stawienia si´ do s∏u˝by w jednostce organizacyjnej Policji;
10) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowego osoby wydajàcej rozkaz.
3. W przypadku skreÊlenia s∏uchacza ze szkolenia
rozkaz o wy∏àczeniu ze stanu s∏uchaczy szkolenia powinien zawieraç dane, o których mowa w ust. 2
pkt 1—6 i 10, oraz dat´ skreÊlenia.
4. Do rozkazu o wy∏àczeniu ze stanu s∏uchaczy
szkolenia stosuje si´ odpowiednio przepis § 24.
§ 45. 1. Policjant zwolniony ze szkolenia mo˝e dokoƒczyç przerwane szkolenie, je˝eli przed up∏ywem
dwunastu miesi´cy od daty zwolnienia ustanie przyczyna, z powodu której zosta∏ zwolniony ze szkolenia.
2. Warunki i termin wznowienia szkolenia prze∏o˝ony policjanta ustala w porozumieniu z kierownikiem
jednostki szkoleniowej.
3. Je˝eli przerwa w szkoleniu trwa d∏u˝ej ni˝
12 miesi´cy lub w czasie jej trwania zmieniony zosta∏
program szkolenia zawodowego policjantów, policjant, o którym mowa w ust. 1, obowiàzany jest odbyç
pe∏ne szkolenie.
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4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
szkolenie, w którym uczestniczy∏ policjant, zosta∏o zakoƒczone i nie jest uwzgl´dniane w planach szkoleƒ.

§ 50. 1. Doskonalenie centralne prowadzone jest
przez szko∏y policyjne i WSPol. w formie:

§ 46. 1. Policjanta, który zosta∏ usuni´ty ze szkolenia dla absolwentów szkó∏ wy˝szych, mo˝na ponownie skierowaç na szkolenie nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od daty jego usuni´cia.

2) innych ni˝ kursy specjalistyczne przedsi´wzi´ç, zapewniajàcych realizacj´ celów, o których mowa
w § 48, zwanych dalej „innymi przedsi´wzi´ciami”.

2. Nie kieruje si´ ponownie na szkolenie policjanta
usuni´tego ze szkolenia podstawowego.

2. Doskonalenie lokalne prowadzone jest przez
jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek w formie innych przedsi´wzi´ç.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do policjanta przywróconego do s∏u˝by.
§ 47. 1. Wy∏àczenie policjanta ze stanu s∏uchaczy
szkolenia po zakoƒczeniu szkolenia nast´puje w formie rozkazu.

1) kursów specjalistycznych;

3. Za zgodà kierownika komórki organizacyjnej
w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej
Policji, komórki organizacyjne Komendy G∏ównej Policji oraz komendy wojewódzkie (Sto∏eczna) Policji mogà prowadziç kursy specjalistyczne jako doskonalenie
lokalne.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç:

Rozdzia∏ 3

1) dane, o których mowa w § 44 ust. 2 pkt 1—6 oraz
8—10;

Organizowanie i sposób prowadzenia
doskonalenia centralnego
oraz warunki i tryb jego odbywania

2) dat´ ukoƒczenia szkolenia.
3. W stosunku do s∏uchacza, który nie zda∏
w pierwszym terminie egzaminu koƒcowego, rozkaz,
o którym mowa w ust. 1, zamiast daty ukoƒczenia
szkolenia zawiera adnotacj´ — „przewidziany do egzaminu koƒcowego poprawkowego”.
DZIA¸ III
Doskonalenie zawodowe
Rozdzia∏ 1
Przepis ogólny
§ 48. Celem doskonalenia zawodowego, zwanego
dalej „doskonaleniem”, jest w szczególnoÊci nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pog∏´bianie
wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych policjanta, wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadaƒ i czynnoÊci s∏u˝bowych, a tak˝e uzyskanie przez niego dodatkowych uprawnieƒ, w tym uprawnieƒ instruktorskich.
Rozdzia∏ 2
Rodzaje i formy doskonalenia
§ 49. Doskonalenie policjantów organizowane jest
jako:
1) doskonalenie centralne — przez szko∏y policyjne
i WSPol.;
2) doskonalenie lokalne — przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek;
3) doskonalenie zewn´trzne — przez podmioty pozapolicyjne.

§ 51. Do doskonalenia centralnego prowadzonego
w formie kursów specjalistycznych stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u II rozdzia∏ów 2 i 3 z wy∏àczeniem przepisów § 10 i 11, je˝eli przepisy niniejszego
rozdzia∏u nie stanowià inaczej.
§ 52. Doskonalenie centralne prowadzi si´ w systemie:
1) stacjonarnym;
2) elektronicznego kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
§ 53. 1. Doskonalenie centralne jest organizowane
i prowadzone na podstawie rocznego planu doskonalenia.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza: Komendant-rektor WSPol. oraz komendant szko∏y policyjnej w uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy
G∏ównej Policji,
3. Uj´cie w rocznym planie doskonalenia innego
przedsi´wzi´cia mo˝e nastàpiç na podstawie zidentyfikowanych potrzeb jednostek organizacyjnych Policji
albo ich komórek organizacyjnych.
§ 54. 1. Kurs specjalistyczny prowadzi si´ na podstawie programu nauczania okreÊlonego przez Komendanta G∏ównego Policji.
2. Limity miejsc oraz termin rozpocz´cia i zakoƒczenia kursu specjalistycznego okreÊla komendant
szko∏y policyjnej lub Komendant-rektor WSPol.
3. W przypadku gdy liczba policjantów oczekujàcych na kurs specjalistyczny jest wi´ksza od limitu
miejsc przewidzianych na ten kurs, komendant, o któ-
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rym mowa w ust. 2, okreÊla dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji limity miejsc proporcjonalnie do zg∏oszonych przez nie potrzeb szkoleniowych.
§ 55. 1. Inne przedsi´wzi´cie prowadzi si´ na podstawie programu ustalonego przez komendanta szko∏y policyjnej lub Komendanta-rektora WSPol.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci:
1) cel przedsi´wzi´cia, jego form´ oraz temat;
2) warunki i czas realizacji przedsi´wzi´cia;
3) liczb´ uczestników.
§ 56. 1. Organizowanie innych przedsi´wzi´ç polega na:
1) wyznaczeniu limitu miejsc dla komend wojewódzkich (Sto∏ecznej) Policji, WSPol., szkó∏ policyjnych
oraz biur lub równorz´dnych komórek organizacyjnych Komendy G∏ównej Policji;
2) okreÊleniu terminu ich rozpocz´cia i zakoƒczenia;
3) pisemnym poinformowaniu kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych Policji o rodzaju
przedsi´wzi´cia, jego terminie, limicie miejsc, terminie naboru oraz o warunkach, jakie muszà spe∏niaç kierowani na nie policjanci.

Poz. 877

ogólnym wynikiem nauki oraz ocenà z egzaminu koƒcowego.
2. Je˝eli do oceny stopnia przyswojenia wiedzy lub
opanowania umiej´tnoÊci stosuje si´ wy∏àcznie skal´
ocen, o której mowa w § 27 ust. 4, nie oblicza si´ ogólnego wyniku nauki, a na Êwiadectwie w miejsce wyniku stosuje si´ wpis — „pozytywnym”.
3. Absolwent kursu specjalistycznego, który nie
koƒczy si´ egzaminem koƒcowym, otrzymuje Êwiadectwo ukoƒczenia tego kursu, na którym zamiast
oceny z egzaminu koƒcowego stosuje si´ przekreÊlenie.
4. Wzór Êwiadectwa ukoƒczenia kursu specjalistycznego okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 4
Organizowanie i sposób prowadzenia doskonalenia
lokalnego oraz warunki i tryb jego odbywania
§ 62. 1. Doskonalenie lokalne prowadzi si´ zgodnie
z ustalonymi przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji albo jej komórki organizacyjnej potrzebami
w tym zakresie.
2. Doskonalenie lokalne prowadzi si´ w szczególnoÊci jako:

2. Limity miejsc oraz termin rozpocz´cia i zakoƒczenia innego przedsi´wzi´cia okreÊla komendant
szko∏y policyjnej lub Komendant-rektor WSPol.

1) zaj´cia prowadzone w celu utrzymania, a gdy jest
to niezb´dne — równie˝ podnoszenia sprawnoÊci
fizycznej oraz umiej´tnoÊci strzeleckich policjantów;

§ 57. Szko∏y policyjne oraz WSPol. prowadzà dokumentacj´ innych przedsi´wzi´ç, którà w szczególnoÊci
stanowià:

2) instrukta˝ prowadzony w zakresie niezb´dnym do
prawid∏owego wykonywania zadaƒ i czynnoÊci
s∏u˝bowych.

1) lista uczestników;
2) program;

3. Doskonalenie lokalne organizuje si´ i prowadzi
w siedzibie jednostki organizacyjnej Policji lub poza jej
siedzibà.

3) sprawozdanie z realizacji przedsi´wzi´cia.
§ 58. Policjant usuni´ty z kursu specjalistycznego
mo˝e byç ponownie skierowany na taki kurs nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 12 miesi´cy od daty usuni´cia go
z kursu.
§ 59. Je˝eli wymaga tego charakter przekazywanej
wiedzy lub kszta∏conych umiej´tnoÊci, s∏uchacz kursu
specjalistycznego podlega okresowej ocenie obejmujàcej stopieƒ przyswojenia wiedzy i opanowania
umiej´tnoÊci okreÊlonych w obowiàzujàcym dla danego kursu programie nauczania.
§ 60. 1. Je˝eli wymaga tego charakter przekazywanej wiedzy lub kszta∏conych umiej´tnoÊci, kurs specjalistyczny koƒczy si´ egzaminem koƒcowym.
2. Pakiet egzaminacyjny opracowuje szko∏a policyjna lub WSPol., realizujàca kurs specjalistyczny.
§ 61. 1. Absolwent kursu specjalistycznego otrzymuje Êwiadectwo ukoƒczenia tego kursu z wpisanym

§ 63. 1. Zaj´cia, o których mowa w § 62 ust. 2 pkt 1,
prowadzi si´ na podstawie planu i programu tych zaj´ç.
2. Plan i program, o których mowa w ust. 1, opracowuje w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzajàcego rok, w którym prowadzone jest doskonalenie,
kierownik jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie G∏ównej Policji — dyrektor biura lub równorz´dnej komórki organizacyjnej.
3. Do programu zaj´ç stosuje si´ odpowiednio
przepis § 55 ust. 2.
4. W programie, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ okreÊlone przez Komendanta G∏ównego Policji za∏o˝enia oraz zasady i kryteria przeprowadzania sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego oraz
sprawnoÊci fizycznej.
5. Doskonalenie lokalne prowadzone jako przedsi´wzi´cie inne ni˝ okreÊlone w § 62 ust. 2 pkt 1 mo˝e
zostaç uj´te w planie, o którym mowa w ust. 1.
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§ 64. Osoby, o których mowa w § 63 ust. 2, mogà
dokonywaç korekt planu zaj´ç.

3) w szkole policyjnej — komendant szko∏y policyjnej;

§ 65. Jednostka organizacyjna Policji lub jej komórka organizacyjna prowadzà dokumentacj´ doskonalenia lokalnego prowadzonego w formach uj´tych
w planie zaj´ç, którà w szczególnoÊci stanowià:

4) w Komendzie G∏ównej Policji — dyrektorzy biur
lub równorz´dnych komórek organizacyjnych.

1) plany zaj´ç;
2) programy zaj´ç;
3) listy obecnoÊci.
§ 66. Doskonalenie lokalne prowadzà kierownicy
jednostek organizacyjnych Policji, kierownicy komórek organizacyjnych tych jednostek, a tak˝e policjanci,
pracownicy Policji oraz inne osoby posiadajàce doÊwiadczenie, wiedz´ i umiej´tnoÊci, a gdy jest to niezb´dne — tak˝e uprawnienia instruktorskie.
§ 67. 1. W przypadku gdy potrzeby jednostek organizacyjnych Policji lub ich komórek organizacyjnych
w zakresie doskonalenia lokalnego pokrywajà si´, jednostki te lub komórki mogà wspólnie je zorganizowaç
i przeprowadziç.
2. W prowadzeniu doskonalenia, o którym mowa
w ust. 1, mogà uczestniczyç jednostki szkoleniowe.

Rozdzia∏ 5

§ 70. 1. Kierownicy jednostek szkoleniowych przekazujà ka˝dego roku, w terminie do dnia 15 stycznia,
kierownikowi komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji, sprawozdania za rok poprzedni o szkoleniach oraz doskonaleniu centralnym zorganizowanych i przeprowadzonych w podleg∏ych im jednostkach.
2. Kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach szkolenia Komendy G∏ównej Policji na
podstawie sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1, sporzàdza i sk∏ada Komendantowi G∏ównemu Policji,
w terminie do dnia 28 lutego ka˝dego roku, zbiorcze
sprawozdanie o szkoleniach oraz doskonaleniu centralnym zorganizowanym i przeprowadzonym w Policji.

DZIA¸ V
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 71. 1. Szkolenia policjantów oraz kursy doskonalenia rozpocz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia prowadzi si´ i koƒczy na podstawie przepisów dotychczasowych.

Doskonalenie zewn´trzne
§ 68. 1. Doskonalenie zewn´trzne prowadzi si´ po
zidentyfikowaniu potrzeb, których zaspokojenie nie
jest mo˝liwe w ramach doskonalenia centralnego lub
lokalnego.
2. Na doskonalenie zewn´trzne policjanta kieruje
prze∏o˝ony.

DZIA¸ IV
Nadzór nad realizacjà szkoleƒ i doskonalenia

2. Szkolenia podstawowe, których realizacj´ rozpocz´to od dnia 5 wrzeÊnia 2005 r., koƒczy si´ na etapie nauki w jednostce szkoleniowej Policji, a ich ukoƒczenie uznaje si´ za równoznaczne z ukoƒczeniem
szkolenia podstawowego w rozumieniu § 2 niniejszego rozporzàdzenia.
§ 72. Do czasu opracowania i wdro˝enia do u˝ytku
s∏u˝bowego programów nauczania przewidzianych
niniejszym rozporzàdzeniem, doskonalenie centralne
mo˝e byç prowadzone na podstawie programów
okreÊlonych przez Komendanta G∏ównego Policji
w przepisach wewn´trznych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 69. 1. Nadzór nad realizacjà szkoleƒ oraz doskonalenia centralnego sprawuje Komendant G∏ówny
Policji za poÊrednictwem kierownika komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach szkolenia Komendy
G∏ównej Policji.

§ 73. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków odbywania szkoleƒ zawodowych w Policji (Dz. U. Nr 97, poz. 823).

2. Nadzór nad realizacjà doskonalenia lokalnego
sprawuje:

§ 74. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) w komendzie wojewódzkiej (Sto∏ecznej) Policji
oraz w podleg∏ych jednostkach organizacyjnych —
komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji;
2) w WSPol. — Komendant-rektor WSPol.;

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. (poz. 877)

WZÓR

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

