
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Poz. 593 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych 

oraz doskonalenia zawodowego w Policji 

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) zarządza 

się, co następuje:
 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, 

z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Potrzeby szkoleniowe zgłasza się na piśmie Komendantowi-rektorowi WSPol. w terminach: 

1) do dnia 20 października każdego roku według stanu na dzień 30 września – w zakresie szkolenia dla absolwen-

tów szkół wyższych; 

2) najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – w zakresie szkolenia podstawowego. 

4. Potrzeby szkoleniowe Komendant-rektor WSPol. przekazuje niezwłocznie kierownikowi komórki organiza-

cyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.”; 

2) w § 10 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta przyjętego do służby przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia 

go ze służby w Policji, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe.”; 

3) w § 12: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przyjęcie policjanta na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych następuje po zaliczeniu postępowa-

nia kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 21 ust. 1, w roku kalendarzowym, w którym postępowanie to zostało 

przeprowadzone.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Policjanta, który zaliczył postępowanie kwalifikacyjne, ale w danym roku kalendarzowym nie został 

przyjęty na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych, przyjmuje się na to szkolenie w pierwszej kolejności 

w następnym roku kalendarzowym.”; 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, 

z 2010 r. Nr 209, poz. 1381, z 2012 r. poz. 899 oraz z 2014 r. poz. 1312. 
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4) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pakiety egzaminacyjne opracowuje WSPol., wykorzystując własne oraz zaproponowane przez pozostałe 

jednostki szkoleniowe zadania testowe.”; 

5) w § 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W programie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się określone przez Komendanta Głównego Policji za-

łożenia, zakres i kryteria: 

1) prowadzenia zajęć ze sprawności fizycznej; 

2) przeprowadzania sprawdzianów ze sprawności fizycznej oraz kryteria oceniania ich uczestników; 

3) prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego; 

4) przeprowadzania sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego oraz kryteria oceniania ich uczestników.”. 

§ 2. Policjantów, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaliczyli postępowanie kwalifika-

cyjne, o którym mowa w § 21 ust. 1, przyjmuje się na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych w pierwszej kolejności. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 




