
 
 

DECYZJA NR 363 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 30 października 2021 r. 

w sprawie programów szkoleń zawodowych realizowanych w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) 
postanawia się, co następuje: 

§ 1. Programy szkoleń zawodowych wprowadzonych: 

1) decyzją nr 168 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie programu szkolenia 
zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 83 oraz z 2021 r. poz. 55 i 123), 

2) decyzją nr 349 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie programu szkolenia 
zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (Dz. Urz. KGP poz. 115 oraz z 2021 r. poz. 56 i 122) 

– realizuje się z zachowaniem wymogów wynikających z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii. 

§ 2. Do szkoleń realizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w § 1: 

1) pkt 1, zastosowanie ma decyzja nr 311 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających szkolenie zawodowe podstawowe organizacji służby 
w systemie skoszarowanym; 

2) pkt 2, zastosowanie ma decyzja nr 330 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2021 r.  
w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół 
wyższych organizacji służby w systemie skoszarowanym. 

§ 3. Rozpoczęte i niezakończone szkolenia zawodowe podstawowe i szkolenia zawodowe dla absolwentów 
szkół wyższych kontynuuje się na podstawie programów obowiązujących w dniu ich rozpoczęcia. 

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 4 października 2021 r. 

   

Komendant Główny Policji 
 
 

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK 

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia czwartek, 4 listopada 2021 r.

Poz. 147
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