
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. 

Poz. 1526 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 13 września 2016 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, z późn. zm.
2)

) 

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. poz. 877, z późn. 

zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) w ust. 3 wyrazy „prowadzi się szkolenie zawodowe podstawowe” zastępuje się wyrazami „można prowadzić 

szkolenie zawodowe podstawowe”, 

b) uchyla się ust. 4; 

2) w § 10 uchyla się ust. 5; 

3) w § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Egzamin końcowy komisyjny polega na sprawdzeniu umiejętności nabytych w trakcie szkolenia lub prze-

prowadzeniu rozmowy sprawdzającej wiedzę nabytą w trakcie szkolenia.”; 

4) w § 51 wyrazy „z wyłączeniem przepisów § 10 i 11” zastępuje się wyrazami „z wyłączeniem przepisów § 5 ust. 2, 

§ 10 i 11”. 

§ 2. Policjanci, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uczestniczą w szkoleniu zawodowym pod-

stawowym w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształce-

nia a szkoleniem zawodowym podstawowym, kończą szkolenie na podstawie dotychczasowych przepisów. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

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

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 

i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669, 862, 904, 960 i 1250. 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, 

z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312 oraz z 2015 r. poz. 593. 




