
DECYZJA NR 296
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 października 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalistycznego dla policjantów 
pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego 
w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji nr 784 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia programu kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w jednostkach Policji 
w ramach kontyngentów policyjnych (Dz. Urz. KGP poz. 151) w załączniku do decyzji w części I „Założenia 
organizacyjno-programowe” w pkt 1.9. „Czas trwania kursu i organizacja zajęć” akapity 1 i 2 otrzymują 
brzmienie:

„Realizacja Programu przewidziana jest na 177 godzin lekcyjnych.

Przedsięwzięcia Czas realizacji w godzinach lekcyjnych
Rozpoczęcie kursu, zapoznanie z regulaminami
i organizacją kursu

2

Zajęcia programowe 165
Zakończenie kursu 2
Rezerwa komendanta jednostki szkoleniowej 8
Ogółem 177

Zajęcia dydaktyczne powinny być realizowane od poniedziałku do soboty. Liczba godzin lekcyjnych, 
liczonych w jednostkach 45 minutowych, nie powinna przekraczać 12 godzin dziennie od poniedziałku do 
piątku oraz 8 godzin w soboty. Za zgodą kierownika jednostki szkoleniowej wybrane treści kształcenia 
mogą być realizowane przez słuchaczy w ramach pracy własnej.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

1) 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, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz 
z 2019 r. poz. 462.
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