
 
 

DECYZJA NR 346 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu 
drogowego – część szczególna 

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 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie programu 
nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szczególna (Dz. Urz. KGP 
poz. 99 oraz z 2019 r. poz. 70) w załączniku do decyzji w części I „Założenia organizacyjno-programowe” 
pkt 3 „Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs” otrzymuje brzmienie: 

„Na kurs kierowani są policjanci, którzy: 

1) pełnią służbę w komórkach organizacyjnych Policji właściwych do spraw ruchu drogowego, 

2) ukończyli kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna, 

3) posiadają ważny dokument potwierdzający spełnienie wymagań do kierowania pojazdami 
uprzywilejowanymi, 

4) posiadają prawo jazdy kategorii B.”. 

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 12 marca 2020 r.  

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. 

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia 16 grudnia 2020 r.

Poz. 62
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