Załącznik nr 1
WYKAZ KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

Lp.

1.

2.

3.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
dzielnicowych

Kurs specjalistyczny dla
policjantów w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i
przestępczości nieletnich oraz
działań podejmowanych na rzecz
małoletnich

Kurs specjalistyczny dla służby
dyżurnej jednostek
organizacyjnych Policji

SYMBOL

Dz

DSN

KSDyż

PODSTAWA PRAWNA

KRYTERIA FORMALNE

I. KURSY SPECJALISTYCZNE DLA SŁUŻBY PREWENCYJNEJ
Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią służbę na
Decyzja nr 223 KGP
stanowisku dzielnicowego oraz posiadają
z 12 lipca 2018 r.
poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające ich do dostępu do
Dz.Urz. KGP 2018, poz. 79
informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”.
Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią służbę w
komórkach organizacyjnych do spraw nieletnich i patologii,
Decyzja nr 380 KGP
przestępczości nieletnich, izbach dziecka lub przewidziani są do
z 7 grudnia 2016 r.
pełnienia służby w tych komórkach oraz posiadają
Dz.Urz. KGP 2016, poz. 71
„Poświadczenie Bezpieczeństwa”, upoważniające ich do dostępu
Nowelizacja:
do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”.
Decyzja nr 92 KGP
Na kurs skierować można również policjantów (wszystkich
z 24 kwietnia 2017 r.
rodzajów służb) pełniących służbę na innych stanowiskach,
Dz.Urz.KGP 2017, poz. 25
o ile wykonują zadania z zakresu problematyki nieletnich
i małoletnich.
Decyzja nr 880 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23,
poz.193
Nowelizacja:
Na kurs specjalistyczny kierowani są policjanci, którzy spełniają
Decyzja nr 353 KGP
kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Spraw
z 3 czerwca 2008 r.
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 12,
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
poz.72
zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci
Decyzja nr 297 KGP
na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk
z dnia 28 września 2012 r.
służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe
Dz.Urz.KGP 2012, poz.51
stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857,
Decyzja nr 354 KGP
z pózn. zm.1)) i jednocześnie są policjantami mianowanymi
z 29 sierpnia 2013 r.
lub przewidywanymi w obsadzie stanowiska kierowania oraz
Dz.Urz.KGP 2013, poz.79
posiadają aktualne „Poświadczenie Bezpieczeństwa”,
Decyzja nr 295 KGP
upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych,
z 21 września 2015 r.
oznaczonych klauzula „Poufne”.
Dz.Urz. KGP 2015, poz. 71
Decyzja nr 318 KGP
z 18 grudnia 2017 r.
Dz. Urz. KGP 2017 poz.84

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

22

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk

40

23

WSPol.
CSP

CSP
SP Katowice
SP Słupsk

1

Lp.

4.

NAZWA

Kurs specjalistyczny
w zakresie ruchu drogowego –
część szczególna

SYMBOL

RDs

5.

Kurs specjalistyczny
w zakresie ruchu drogowego –
część ogólna

RDo

6.

Kurs specjalistyczny
w zakresie videorejestratorów
wykroczeń

VR

7.

Kurs specjalistyczny
w zakresie kontroli tachografów
cyfrowych

T

PODSTAWA PRAWNA
Decyzja nr 471 KGP
z 18 listopada 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.94
Nowelizacja:
Decyzja nr 10 KGP
z 16 stycznia 2015 r.
Dz. Urz. 2015 poz. 7
Decyzja nr 283 KGP
z 4 września 2015 r.
Dz.Urz. KGP 2015, poz. 66
Decyzja nr 375 KGP
z 3 grudnia 2015 r.
Dz.Urz. KGP 2015, poz.
116
Decyzja nr 472 KGP
z 18 listopada 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.95
Nowelizacja:
Decyzja nr 321 KGP
z 4 września 2014 r.
Dz.Urz. KGP 2014, poz.61
Decyzja nr 317 KGP
z 18 grudnia 2017 r. .
Dz. Urz. KGP 2017, poz. 83
Decyzja nr 845 KGP
z 30 listopada 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 22,
poz.165
Nowelizacja:
Decyzja nr 76 KGP
z 6 kwietnia 2017 r.
Dz.Urz.KGP 2017, poz. 18
Decyzja nr 848 KGP
z 30 listopada 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 22,
poz.168
Nowelizacja:
Decyzja nr 77 KGP
z 6 kwietnia 2017 r.
Dz.Urz.KGP 2017, poz. 19
Decyzja nr 198 KGP
z 19 czerwca 2018 r.
Dz.Urz.KGP 2018, poz. 73

KRYTERIA FORMALNE

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

Skierowanie na kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego
– część szczególna powinno nastąpić w ciągu 18 miesięcy od
ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego
– część ogólna.
Na kurs specjalistyczny kierowani są policjanci, którzy:
1) pełnia służbę w komórkach organizacyjnych właściwych
w sprawach ruchu drogowego lub są przewidziani
do jej pełnienia,
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.

31

CSP
SP Katowice

Na kurs specjalistyczny kierowani są policjanci, którzy:
1) pełnia służbę w komórkach organizacyjnych właściwych
w sprawach ruchu drogowego
lub są przewidziani do jej pełnienia;
2) nie posiadają przeszkolenia specjalistycznego z zakresu ruchu
drogowego;
3) posiadają prawo jazdy kategorii B.

15

CSP,
SP Katowice,
SP Słupsk
OSP w Łodzi z s.
w Sieradzu

Na kurs kierowani są policjanci:
- pełniący lub przewidywani do pełnienia służby na drogach.

2

Na kurs kierowani są policjanci pełniący służbę w komórkach
organizacyjnych właściwych do spraw ruchu drogowego jednostek
organizacyjnych Policji i posiadający przeszkolenie w zakresie ruchu
drogowego. Ponadto na kurs mogą być kierowani policyjni biegli i
kandydaci na biegłych z zakresu badań wypadków drogowych.

2

CSP
SP Katowice

WSPol.
CSP
SP Katowice

2

Lp.

8.

9.

10.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
policjantów ruchu drogowego w
zakresie kierowania motocyklem
szosowym

Kurs specjalistyczny dla
policjantów wykonujących
czynności na miejscu zdarzenia
drogowego

Kurs specjalistyczny dla służby
dyżurnej Komendy Głównej
Policji, komend wojewódzkich
Policji, Komendy Stołecznej
Policji

KRYTERIA FORMALNE

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

TJMS

Decyzja nr 352 KGP
z 24 listopada 2011 r.
Dz.Urz.KGP 2011 Nr 9,
poz.68

Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
 ukończyli przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
 posiadają prawo jazdy wg kategorii uprawniającej do
kierowania motocyklem;
 posiadają aktualne zaświadczenie o spełnieniu wymagań
w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;
 posiadają aktualne dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone
w mieniu pracodawcy;
 przedstawią zaświadczenie z jednostki terenowej
o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej.

15

CSP

RWD

Decyzja nr 398 KGP
z 19 czerwca 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 12,
poz. 78
Nowelizacja:
Decyzja nr 225 KGP
z 13 sierpnia 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010 Nr 9,
poz. 54

Na kurs kierowani są policjanci wykonujący czynności
procesowo-kryminalistyczne na miejscu zdarzenia drogowego. W
przypadku policjantów z komórek organizacyjnych ruchu
drogowego wymogiem jest ukończenie przeszkolenia
z zakresu ruchu drogowego.

20

WSPol.
CSP

Decyzja nr 782 KGP
z 26 października 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 20,
poz. 150
Nowelizacja:
Decyzja nr 352 KGP
z 27 sierpnia 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013 poz. 77
Decyzja nr 272 KGP
z 19 sierpnia 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.63

Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają kryteria
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych i stażu służby jakim powinni
odpowiadać policjanci na stanowiskach
komendantów Policji i innych stanowisk służbowych oraz
warunków ich mianowania na wyższe stanowiska
służbowe i jednocześnie są policjantami mianowanymi lub
przewidywanymi w obsadzie stanowiska
kierowania oraz posiadają aktualne „Poświadczenie
Bezpieczeństwa”, upoważniające ich do dostępu do
informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”.

10

SYMBOL

DSDyzKWP

PODSTAWA PRAWNA

WSPol.

3

Lp.

11.

12.

13.

14.

15.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
policjantów wykonujących
zadania na wodach
i terenach przywodnych

Kurs specjalistyczny dla
policjantów prowadzących
łodzie służbowe
w trudnych warunkach
atmosferycznych
Kurs specjalistyczny
w zakresie rozpoznania
minersko - pirotechnicznego

Kurs specjalistyczny
w zakresie samodzielnego
prowadzenia działań minersko –
pirotechnicznych

Kurs specjalistyczny dla
minerów – pirotechników
kandydatów na instruktorów

SYMBOL

DZW

TNŁ

PODSTAWA PRAWNA
Decyzja nr 869 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23*,
poz.182
Nowelizacja:
Decyzja nr 333 KGP
z 28 sierpnia 2009 r.
Dz.Urz.KGP 2009 Nr 12,
poz.59
Decyzja nr 393 KGP
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.2
Decyzja nr 468 KGP
z 21 lipca 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 14,
poz. 89

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią lub są
przewidywani do pełnienia służby na wodach i terenach
przywodnych, w szczególności w:
 komisariatach specjalistycznych Policji,
 specjalistycznych komórkach organizacyjnych Policji,
 sezonowych specjalistycznych komórkach organizacyjnych
Policji,
a także wyznaczeni z innych jednostek i komórek
organizacyjnych Policji.
Na kurs można skierować policjanta spełniającego jednocześnie
następujące warunki:
 jest w służbie stałej;
 posiada świadectwo potwierdzające odbycie przeszkolenia
z zakresu pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych
lub prowadzenia łodzi służbowych;
 pełni służbę z wykorzystaniem łodzi służbowej.
Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają kryteria
określone odrębnymi przepisami dotyczącymi działań minerskopirotechnicznych. W pierwszej kolejności na kurs kierowani są
kandydaci do służby w komórkach minersko-pirotechnicznych
Policji.

CZAS
TRWANIA
(dni)

42

12

DRMP

Decyzja nr 227 KGP
z 30 czerwca 2016 r..
Dz.Urz.KGP 2016 , poz.33

MPAT

Decyzja nr 871 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23,
poz.184
Nowelizacja:
Decyzja nr 19 KGP
z 1 lutego 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010 Nr 2,
poz. 7

Na kurs kierowani są policjanci:
 w służbie stałej,
 posiadający ukończony kurs w zakresie rozpoznania minerskopirotechnicznego,
 przeznaczeni do służby w komórce minersko-pirotechnicznej
Policji lub do wykonywania zadań związanych z użyciem
materiałów wybuchowych.

31

Decyzja nr 864 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23*,
poz.177

Na kurs kierowani są policjanci:
 z komórek minersko – pirotechnicznych lub wykonujący
zadania związane z użyciem materiałów wybuchowych,
 posiadający co najmniej od 3 lat „uprawnienie do
samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych
realizowanych przez Policję",
 którzy zaliczyli z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny,
przeprowadzony przez jednostkę szkoleniową Policji.

11

MPI

10

SZKOŁA
PROWADZĄCA

CSP

CSP

CSP

CSP

CSP

4

Lp.

16.

17.

18.

19.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
policjantów pełniących funkcję
oskarżyciela publicznego

Kurs specjalistyczny dla
policjantów realizujących
czynności w postępowaniach
administracyjnych
Kurs specjalistyczny dla
policjantów realizujących
zadania w wydziałach
postępowań administracyjnych

Kurs specjalistyczny
w zakresie taktycznych
aspektów prowadzenia
postępowania w sprawach
nieletnich

20.

Kurs specjalistyczny z zakresu
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

21.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów komórek
organizacyjnych Policji
właściwych w sprawach
sztabowych

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

Osk.P

Decyzja nr 64 KGP
z 24 lutego 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016, poz.9
Nowelizacja:
Decyzja nr 364 KGP
z 9 listopada 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016, poz. 68

Post.A

Decyzja nr 232 KGP
z 14 lipca 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.51

WPA

Decyzja nr 228 KGP
z 9 lipca 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.49

TN

Decyzja nr 275 KGP
z 29 lipca 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016, poz.52

PPwR

Decyzja nr 54 KGP
z 11 lutego 2009 r.
Dz.Urz.KGP 2009 Nr 4,
poz.17
Nowelizacja:
Decyzja nr 240 KGP
z dnia 6 czerwca 2013r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.45
Decyzja nr 225 KGP
z dnia 6 lipca 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.47

PKS

Decyzja nr 106 KGP z 10
maja 2017 r.
Dz.Urz.KGP 2017, poz.34

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci, którzy wykonują albo są
przewidywani do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad
czynnościami wyjaśniającymi lub występowaniem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
Do udziału w kursie specjalistycznym kierowani są policjanci,
którzy realizują lub będą realizować czynności w
postępowaniach administracyjnych, a których wiedza
i umiejętności wymagają doskonalenia.
Do udziału w kursie specjalistycznym kierowani są policjanci
wydziałów postępowań administracyjnych, którzy ukończyli kurs
specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności
w postępowaniach administracyjnych.
Na kurs kierowani są policjanci służby prewencyjnej lub służby
kryminalnej, którzy wykonując zadania
służbowe, prowadzą czynności z udziałem nieletnich. Niezbędne
jest posiadanie przez uczestników kursu
ważnych „Poświadczeń Bezpieczeństwa” upoważniających ich do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
co najmniej „Poufne”.
Wskazane jest, by z jednej jednostki organizacyjnej Policji (na tę
samą edycję kursu) kierować po dwóch policjantów, tj. jednego
ze służby prewencyjnej oraz jednego ze służby kryminalnej.

Na kurs kierowani są policjanci, którzy realizują zadania związane
z koordynacją działań w ramach procedury przeciwdziałania
przemocy w rodzinie lub prowadzą doskonalenia lokalne w
obszarze przemocy w rodzinie lub pełnią służbę na stanowisku
dzielnicowego, kierownika rewiru dzielnicowych lub w
komórkach do spraw nieletnich i patologii.”.

Na kurs kieruje się policjantów, którzy są w służbie stałej oraz
realizują zadania sztabowe, nie krócej niż 1 rok.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

10

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk

5

WSPol.
SP Katowice

5

WSPol.

12

WSPol.
CSP

5

10

CSP
SP Katowice
SP Słupsk

WSPol.

5

Lp.

NAZWA

22.

Kurs specjalistyczny dla średniej
kadry dowódczej oddziałów
prewencji Policji
i samodzielnych pododdziałów
prewencji Policji.

23.

Kurs specjalistyczny dla
dowódców akcji i operacji
policyjnych.

24.

Kurs specjalistyczny dla
instruktorów technicznych
środków wzmocnienia

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

KDOPP

Decyzja nr 172 KGP
z 22 maja 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz. 34

DAO

Decyzja nr 173 KGP
z 22 maja 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz. 35

ITSW

Decyzja nr 31 KGP
z 27 stycznia 2009 r.
Dz.Urz.KGP 2009 Nr 4,
poz. 15

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są funkcjonariusze oddziałów, samodzielnych
pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji,
będących w służbie stałej i zajmujących stanowisko służbowe
dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy
kompanii, dowódcy kompanii oraz policjanci przewidywani do
objęcia tych stanowisk.
Na kurs kieruje się oficerów Policji przewidzianych do pełnienia
funkcji dowódcy lub zastępcy dowódcy akcji lub operacji
(podoperacji) policyjnej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny
dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w
sprawach sztabowych lub oficerów Policji zajmujących
stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Policji i
komórek organizacyjnych KGP, KWP, KSP oraz ich zastępców.
Na kurs kierowani są policjanci:
– oddziałów prewencji Policji, którzy wytypowani są do
prowadzenia zajęć dydaktycznych jako instruktorzy
technicznych środków wzmocnienia oraz co najmniej od 2 lat
pełnią służbę w jednostce organizacyjnej, w tym co najmniej 1
rok przy obsłudze technicznych środków wzmocnienia;
– z jednostek szkoleniowych Policji przewidziani do prowadzenia
zajęć z zakresu technicznych środków wzmocnienia.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

15

SP Słupsk

10

WSPol.

13

CSP
SP Słupsk

6

Lp.

25.

26.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
instruktorów w zakresie
posługiwania się
przedmiotami przeznaczonymi
do obezwładniania osób za
pomocą energii elektrycznej

Kurs specjalistyczny dla
policjantów - spottersów

SYMBOL

OEE

SPOT

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 352 KGP
z 24 października 2016 r
Dz.Urz.KGP 2016, poz.66

Decyzja nr 39 KGP
z dnia 3 lutego2011 r.
Dz.Urz.KGP 2011 Nr 2,
poz.15
Nowelizacja:
Decyzja nr 265 KGP
z 18 czerwca 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.49

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci, którzy w ramach zadań
służbowych będą prowadzić szkolenie w zakresie posługiwania
się przedmiotami przeznaczonymi od obezwładniania osób za
pomocą energii elektrycznej.
Skierowani na kurs muszą posiadać:
 uprawnienia instruktora taktyki i technik interwencji lub
strzelań policyjnych (wyszkolenia strzeleckiego) – kserokopia
lub oryginał uprawnienia należy posiadać w celu okazania
prowadzącemu kurs,
 zaświadczenie (dwuletni staż) ukończenia szkolenia w
zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej –
kserokopia lub oryginała uprawniania należy posiadać w celu
okazania prowadzącemu kurs,
 aktualne badania lekarskie, zaopiniowane „zdolny do służby
na zajmowanym stanowisku”,
 aktualne zaświadczenie o zdanym teście sprawności fizycznej
wystawione przez kierownika komórki właściwej w sprawach
kadr i szkolenia macierzystej KWP/KSP/SP/CBŚP,
 następujące elementy wyposażenia:
 sprawne urządzenie służące do obezwładniania osób za
pomocą energii elektrycznej,
 kaburę do ww. urządzenia,
 jednostkę zasilającą,
 okulary ochronne,
 kaburę do broni,
 kajdanki,
 umundurowanie ćwiczebne (kompletne – odpowiednie do
pory roku, w którym realizują zadania służbowe).
Na kurs kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywną
kwalifikację przeprowadzoną wspólnie przez wojewódzkiego
koordynatora do spraw spottersów i psychologa KWP (KSP).
Definicja spottersa
– to policjant komórki realizującej zadania sztabowe, wykonujący
zadania na rzecz bezpieczeństwa imprez o charakterze sportowym
poprzez:
− stały kontakt z kibicami, klubem i podmiotami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez
sportowych,
− mediacje w spornych sytuacjach,
− prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

WSPol.,
CSP,
SP Katowice,
SP Słupsk,
SP Piła

15

CSP
SP Katowice

7

Lp.

27.

28.

29.

30.

NAZWA
Kurs specjalistyczny dla
policjantów realizujących
czynności w zakresie zasad
bezpiecznego konwojowania
i ochrony materiałów poczty
specjalnej na magistralnych,
wewnątrzwojewódzkich
i lokalnych trasach kurierskich

Kurs specjalistyczny
dla przewodników psów
służbowych do ratownictwa
wodnego i wyszukiwania
zapachu zwłok ludzkich

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów
służbowych do wyszukiwania
zapachu zwłok ludzkich

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów do badań
osmologicznych

SYMBOL

PS

SRWZL

PZL

PBO

PODSTAWA PRAWNA

KRYTERIA FORMALNE

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

CSP

CSP

Decyzja nr 76 KGP
z 20 lutego 2009 r.
Dz.Urz.KGP 2009 Nr 4,
poz. 20

Na kurs są kierowani policjanci, którzy realizują bądź są
przewidziani do realizacji czynności służby konwojowej
i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych,
wewnątrzwojewódzkich lokalnych trasach kurierskich,
a których wiedza i umiejętności wymagają uzupełnienia.

Decyzja nr 112 KGP
z 13 marca 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.19

Na kurs kierowany jest policjant, który:
1) ukończył kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących
zadania na wodach i terenach przywodnych;
2) ukończył kurs specjalistyczny dla przewodników psów
służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich;
3) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym;
4) posiada aktualne szczepienia przeciwko tężcowi
i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
W Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie, bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu
przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne dla psów
służbowych. Do postępowania przystępują psy służbowe, które
zostały wytresowane do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.
Psy, które nie przeszły pozytywnie postępowania, nie zostają
zakwalifikowane na kurs. Niezakwalifikowanie psa skutkuje
brakiem możliwości udziału przewodnika w kursie.

82

Na kurs kierowany jest policjant, który posiada:
1) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
2) aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami do
Centralnego doboru psów do służby w Policji.

87

Na kurs kierowany jest policjant lub pracownik Policji, który:
1) posiada aktualne zaświadczenie uprawniające do kierowania
pojazdami służbowymi;
2) powinien posiadać aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i
odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami do
Centralnego doboru psów do służby w Policji

149

Decyzja nr 270 KGP
z 4 września 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.47
Nowelizacja:
Decyzja nr 400 KGP
z 8 października 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.126
Decyzja nr 874 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23*,
poz.187
Nowelizacja:
Decyzja nr 523 KGP
z 24 grudnia 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.1

CSP

CSP

8

Lp.

31.

32.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów
służbowych do wyszukiwania
zapachów narkotyków

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów patrolowo
– tropiących

KRYTERIA FORMALNE

CZAS
TRWANIA
(dni)

SEN

Decyzja nr 847 KGP
z 30 listopada 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 22,
poz.167
Nowelizacja:
Decyzja nr 231 KGP
z dnia 17 lipca 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.36
Decyzja nr 74 KGP
z 18 lutego 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.16

Na kurs kierowany jest kandydat, który posiada:
1) aktualne zaświadczenie uprawniające do kierowania pojazdami
służbowymi;
2) przeszkolenie w zakresie zwalczania przestępczości
narkotykowej;
3) aktualne szczepienia przeciwko tężcowi.
Po zakwalifikowaniu na kurs policjant powinien przedłożyć
dokument potwierdzający rozpoczęcie cyklu szczepień
przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami do
Centralnego doboru psów do służby w Policji.
Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie przedstawicieli
podmiotów pozapolicyjnych na podstawie zawartych
porozumień.

90

SEPT

Decyzja nr 881 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23*,
poz.194
Nowelizacja:
Decyzja nr 748 KGP
z 4 grudnia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008, Nr 19*,
poz.113
Decyzja nr 232 KGP
z dnia 17 lipca 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.37
Decyzja nr 113 KGP
z 12 marca 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.23

Na kurs kierowany jest policjant, który posiada aktualne:
1) uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;
2) szczepienia przeciwko tężcowi.
Po zakwalifikowaniu na kurs policjant powinien przedłożyć
dokument potwierdzający rozpoczęcie cyklu
szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon
mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami do
Centralnego doboru psów do służby w Policji.
Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie przedstawicieli
podmiotów pozapolicyjnych, na podstawie
zawartych porozumień

108

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

SZKOŁA
PROWADZĄCA

CSP

CSP

9

Lp.

33.

34.

35.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów
patrolowych

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów tropiących

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów
służbowych do wyszukiwania
zapachów materiałów
wybuchowych

SYMBOL

SEP

SET

SEW

PODSTAWA PRAWNA
Decyzja nr 883 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23*,
poz.196
Nowelizacja:
Decyzja nr 749 KGP
z 4 grudnia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008, Nr 19*,
poz.114
Decyzja nr 233KGP
z dnia 17 lipa 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.38
Decyzja nr 245 KGP
z dnia 10 lipca 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.50
Decyzja nr 751 KGP
z 4 grudnia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008, Nr 19*,
poz.116
Nowelizacja:
Decyzja nr 230 KGP
z dnia 17 lipca 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.35
Decyzja nr 190 KGP
z dnia 14 maja 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.39
Decyzja nr 925 KGP
z 17 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2008, Nr 1,
poz.12
Nowelizacja:
Decyzja nr 234 KGP
z dnia 17 lipca 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.39
Decyzja nr 127 KGP
z 25 marca 2014 r
Dz.Urz.KGP 2014, poz.25

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

Na kurs kierowany jest policjant, który posiada:
1) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
2) aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych.
Po kwalifikowaniu na kurs policjant powinien przedłożyć
dokument potwierdzający rozpoczęcie cyklu szczepień
przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami do
Centralnego Doboru psów do służby w Policji.

88

CSP

Na kurs kierowany jest policjant, który posiada:
1) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
2) aktualne szczepienia przeciwko tężcowi.
Po zakwalifikowaniu na kurs policjant powinien przedłożyć
dokument potwierdzający rozpoczęcie cyklu szczepień przeciwko
odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami do
Centralnego Doboru psów do służby w Policji.

117

Na kurs kierowany jest policjant, który posiada:
1) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
2) przeszkolenie w zakresie rozpoznania minerskopirotechnicznego;
3) aktualne szczepienia przeciwko tężcowi.
Po zakwalifikowaniu na kurs policjant powinien przedłożyć
dokument potwierdzający rozpoczęcie cyklu szczepień
przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa sie zgodnie z założeniami do
Centralnego doboru psów do służby w Policji.
Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie przedstawicieli
podmiotów pozapolicyjnych na podstawie zawartych
porozumień.

90

KRYTERIA FORMALNE

CSP

CSP

10

Lp.

NAZWA

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

36.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów wykonujących
czynności pozoranta

SPoz

Decyzja nr 266 KGP
z dnia 24 września 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010 Nr 10,
poz. 63

37.

Kurs specjalistyczny dla
dowódców podoperacji
antyterrorystycznych
prowadzonych w ramach
operacji policyjnych

DPA

Decyzja nr 301 KGP
z 22 września 2015 r
Dz.Urz. KGP 2015, poz. 73

38.

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów
patrolowych do działania bez
kagańca

SEP-bk

Decyzja nr 329 KGP
z 16 października 2015 r.
Dz.Urz. KGP 2015, poz. 82

39.

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów patrolowotropiących do działania bez
kagańca

SEPT-bk

Decyzja nr 330 KGP
z 16 października 2015 r.
Dz.Urz. KGP 2015, poz. 83

40.

Kurs specjalistyczny dla
instruktorów strzelań
policyjnych w jednostkach i
komórkach organizacyjnych
Policji realizujących zadania w
zakresie zwalczania terroryzmu

ISP-ZT

Decyzja nr 402 KGP
z 24 grudnia 2015 r.

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci, którzy:
1) ukończyli kurs dla przewodników psów patrolowych lub
patrolowo – tropiących albo są policjantami z komórek
organizacyjnych w służbie prewencji komend
wojewódzkich/Stołecznej Policji realizujących zadania
związane z wykorzystywaniem i utrzymaniem psów
służbowych w Policji,
2) posiadają aktualne szczepienia przeciwko tężcowi
i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
Na kurs kieruje się dowódców lub kierowników jednostek lub
komórek antyterrorystycznych Policji
oraz ich zastępców, a także oficerów Policji z jednostek lub
komórek antyterrorystycznych Policji
przewidzianych do pełnienia funkcji dowódcy podoperacji
antyterrorystycznej prowadzonej w ramach operacji
policyjnej, zwanej dalej „podoperacją AT”.
Na kurs kierowany jest policjant, który posiada aktualne:
1) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
2) szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu
opon mózgowych lub przedkłada dokument potwierdzający
rozpoczęcie cyklu szczepień przeciwko odkleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami do
Centralnego Doboru psów do służby w Policji.
Na kurs kierowany jest policjant, który posiada aktualne:
1) zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;
2) szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu
opon mózgowych lub przedkłada dokument potwierdzający
rozpoczęcie cyklu szczepień przeciwko odkleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych.
Kwalifikacja psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami do
Centralnego Doboru psów do służby w Policji.
NA kurs są kierowani policjanci przewidziani do pełnienia funkcji
instruktora strzelań policyjnych oraz posiadający przeszkolenie z
zakresu pierwszej pomocy, pełniący służbę w:
- jednostkach i komórkach antyterrorystycznych Policji,
- komórce realizacyjnej Komendy Stołecznej Policji,
- komórce realizacji i zabezpieczenia Centralnego Biura
Śledczego Policji.
W kursie mogą również brać udział nauczyciele policyjni
realizujący zajęcia z taktyki i technik interwencji posiadajmy
przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

10

CSP

5

WSPol.

83

CSP

98

CSP

15

CSP

11

Lp.

41.

42.

NAZWA
Kurs specjalistyczny dla
policjantów wykonujących
czynności związane z
konwojowaniem i
doprowadzaniem osób
Kurs specjalistyczny w zakresie
pełnienia służby
w pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia oraz
w policyjnych izbach dziecka

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

KRYTERIA FORMALNE

Decyzja nr 406 KGP
z 30 grudnia 2015 r.

Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią służbę w
komórkach konwojowych jednostek organizacyjnych Policji.

PDOZiPID

Decyzja nr 415 KGP
z 31 grudnia 2015 r.
Dz.Urz. KGP 2016, poz.1

Na kurs kierowani są policjanci którzy:
1) pełnią służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izbach
dziecka;
2) nie posiadają przeszkolenia z zakresu pełnienia służby w
pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w
celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izbach dziecka.

Pro.S

Decyzja nr 95 KGP
z 25 marca 2016 r.
Dz.Urz. KGP 2016, poz.12
Nowelizacja:
Decyzja nr 312 KGP
z 18 grudnia 2017 r.
Dz. Urz. KGP 2017 poz. 78

Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią służbę w
komórkach organizacyjnych do spraw prewencji kryminalnej lub
wykonują zadania z zakresu profilaktyki społecznej.

KiDO

43.

Kurs specjalistyczny w zakresie
profilaktyki społecznej

44.

Kurs specjalistyczny dla
kierujących działaniami
antyterrorystycznymi na miejscu
zdarzenia o charakterze
terrorystycznym

KDAT

Decyzja nr 125 KGP
z 30 maja 2017 r.
Dz.Urz. KGP 2017, poz.35

45.

Kurs specjalistyczny w zakresie
obsługi ręcznych mierników
prędkości

RMP

Decyzja nr 94 KGP
z 17 marca 2018 r.
Dz.Urz. KGP 2018, poz.48

Na kurs kieruje się funkcjonariuszy Policji, spełniających
wymagania do pełnienia funkcji dowódcy
operacji policyjnej, zastępcy dowódcy operacji policyjnej lub
podoperacji antyterrorystycznej realizowanej
w ramach operacji policyjnej na podstawie przepisów w sprawie
metod i form przygotowania i realizacji
działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.
Do udziału w kursie kierowani są policjanci pełniący służbę
w komórkach organizacyjnych Policji właściwych do spraw
ruchu drogowego.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

12

CSP
SP Katowice
SP Słupsk

10

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk

10

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk

5

WSPol.

2

CSP
SP Katowice

12

Lp.

NAZWA

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

46.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów będących
kandydatami na przewodników
psów do działań bojowych bez
kagańca oraz wykonujących
czynności pozoranta

kSEB-bk

Decyzja nr 95 KGP
z 17 marca 2018 r.
Dz.Urz. KGP 2018, poz.49

47.

Kurs specjalistyczny dla
przewodników psów do działań
bojowych bez kagańca

SEB-bk

Decyzja nr 96 KGP
z 17 marca 2018 r.
Dz.Urz. KGP 2018, poz.50

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci Biura Operacji
Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, zwanego dalej
„BOA KGP” oraz samodzielnych pododdziałów
antyterrorystycznych Policji, zwanych dalej „SPAP”, będący
kandydatami na przewodnika psa do działań bojowych bez
kagańca oraz wykonujący zadania pozoranta z jednostki, która
posiada psy bojowe lub zgłosiła potrzebę szkoleniową.
Policjant musi posiadać:
 zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 dopuszczenie do pracy powyżej 3 m,
 osobisty sprzęt bojowy i wysokościowy,
 szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu
opon mózgowych lub przedłożyć dokument potwierdzający
rozpoczęcie cyklu szczepień przeciwko odkleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych,
 kwalifikacje z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Na kurs w pierwszej kolejności kierowani są policjanci, którzy
ukończyli kurs specjalistyczny dla kandydatów na przewodników
psów do działań bojowych bez kagańca oraz policjantów
wykonujących czynności pozoranta. Na kurs mogą być również
skierowani policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych,
zwanego dalej „BOA KGP” oraz samodzielnych pododdziałów
antyterrorystycznych Policji, zwanych dalej „SPAP”, którzy nie
ukończyli ww. kursu. Kandydaci na kurs muszą posiadać:
 zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 dopuszczenie do pracy powyżej 3 m,
 osobisty sprzęt bojowy i wysokościowy w tym bojową
uprząż wysokościową dla psa,
 szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu
opon mózgowych lub przedłożyć dokument potwierdzający
rozpoczęcie cyklu szczepień przeciwko odkleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

40
(rozpoczyna
się
w 80 dniu
kursu SEBbk i trwa
równolegle)

120

CSP

CSP

Kwalifikacja dla psów na kurs odbywa się zgodnie z założeniami
do Centralnego doboru psów do służby w Policji.
II.KURSY SPECJALISTYCZNE DLA SŁUŻBY KRYMINALNEJ I ŚLEDCZEJ

13

Lp.

1.

2.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
policjantów komórek służby
kryminalnej wykonujących
czynności operacyjnorozpoznawcze

Kurs specjalistyczny dla
policjantów służby kryminalnej
wykonujących czynności
dochodzeniowo-śledcze

3.

Kurs specjalistyczny
w zakresie zwalczania
przestępczości gospodarczej

4.

Kurs specjalistyczny dla
techników kryminalistyki

SYMBOL

OR

DS

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 106 KGP
z 27 marca 2018 r.
Dz.Urz. KGP 2018, poz. 53

Decyzja nr 105 KGP
z 27 marca 2018 r.
Dz.Urz.KGP 2018, poz.52

PG

Decyzja nr 252 KGP
z 18 kwietnia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 10,
poz.58
Nowelizacja:
Decyzja nr 255 KGP
z 13 czerwca 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.47
Decyzja nr 116 KGP
z 18 marca 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.21

KDTK

Decyzja nr 100KGP
z 28 kwietnia 2017r.
Dz.Urz.KGP 2017, poz. 33

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs może zostać skierowany policjant, który wykonuje
czynności operacyjno-rozpoznawcze, a jego wiedza i umiejętności
wymagają uzupełnienia.
Policjanci kierowani na kurs zobowiązani są do posiadania (do
wglądu w jednostce szkoleniowej) poświadczenia bezpieczeństwa
uprawniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą,
co najmniej „poufne” oraz do posiadania podczas kursu kabury na
broń osobistą
Na kurs może zostać skierowany policjant, który prowadzi
postępowania przygotowawcze, a jego wiedza i umiejętności
wymagają uzupełnienia. Policjanci kierowani na kurs zobowiązani
są do posiadania (do wglądu w jednostce szkoleniowej)
poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do
informacji oznaczonych klauzulą, co najmniej
„poufne” oraz do posiadania podczas kursu kabury na broń
Osobistą.
Na kurs mogą zostać skierowani policjanci, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
– ukończyli kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania
czynności dochodzeniowo-śledczych lub operacyjnorozpoznawczych,
– realizują zadania z zakresu zwalczania przestępczości
gospodarczej.
Policjanci kierowani na kurs zobowiązani są do posiadania (do
wglądu w jednostce szkoleniowej) Poświadczenia
Bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji
oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” oraz do posiadania
w jednostce szkoleniowej kabury na broń osobistą.
Umundurowanie słuchaczy kursu określa kierownik jednostki
szkoleniowej.
Na kurs kierowany jest policjant, który:
- jest w służbie stałej,
- posiada prawo jazdy kat. B,
- został zakwalifikowany przez kierownika jednostki
organizacyjnej Policji do pełnienia służby w komórce
techniki kryminalistycznej po pozytywnym zaopiniowaniu przez
pełnomocnika Dyrektora Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji ds. techników
kryminalistyki lub wojewódzkiego koordynatora techniki
kryminalistycznej.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

62

SP Piła

73

SP Piła

23

WSPol.
SP Piła

58

CSP
SP Piła

14

Lp.

5.

6.

NAZWA
Kurs specjalistyczny
w zakresie techniki
kryminalistycznej – poziom
zaawansowany

Kurs specjalistyczny dla
kandydatów na biegłych
policyjnych laboratoriów
kryminalistycznych

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

DTK

Decyzja nr 195 KGP z 19
czerwca 2018 r.
Dz.Urz.KGP 2018, poz. 71

ETK

Decyzja nr 300 KGP
z 22 września 2015 r.
Dz.Urz. KGP 2015, poz 72

7.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów kierujących
zespołami oględzinowymi

KZO

Decyzja nr 90 KGP
z 20 lutego 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 5,
poz.34
Nowelizacja:
Decyzja nr 532 KGP
z 28 sierpnia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 16,
poz.97

8.

Kurs specjalistyczny
w zakresie organizowania
i prowadzenia oględzin miejsc
katastrof komunikacyjnych
i budowlanych

OMK

Decyzja nr 9 KGP
z 13 stycznia 2014 r.
Dz.Urz. KGP 2014, poz.3

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci, którzy ukończyli kurs
doskonalenia zawodowego przygotowujący do wykonywania
zadań z zakresu techniki kryminalistycznej.
Na kurs kierowany jest:
- policjant, który pełni służbę w Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznych Policji, Laboratorium
Kryminalistycznym komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji
lub w jednostce szkoleniowej i
spełnia wymagania określone odrębnymi przepisami dotyczącymi
otrzymywania uprawnień do
samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach
kryminalistycznych.
Na kurs kieruje się policjantów :
– służby kryminalnej, posiadających wiedzę i doświadczenie
zawodowe w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej,
– techniki kryminalistycznej z komend wojewódzkich
(Stołecznej) Policji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na kurs skierowani
mogą być policjanci z niższych poziomów jednostek
organizacyjnych Policji.
Na kurs z danego garnizonu skierowany musi być zespół
w składzie: dwóch policjantów wykonujących zadania
dochodzeniowo-śledcze i jeden technik kryminalistyki.
Na kurs kieruje się policjantów służby kryminalnej,
w szczególności policjantów o specjalności
dochodzeniowo-śledczej i techniczno-kryminalistycznej,
wyspecjalizowanych lub mających się specjalizować
w prowadzeniu czynności na miejscach katastrof. Struktura
organizacyjna kursu przewiduje udział minimum
5 techników kryminalistyki w każdej edycji kursu.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

CSP
SP Piła

26

WSPol.

5

CSP
SP Piła

5

CSP

15

Lp.

9.

10.

NAZWA

Kurs specjalistyczny z zakresu
operacyjnej analizy kryminalnej

Kurs specjalistyczny w zakresie
obsługi i wykorzystania
w analizie kryminalnej
oprogramowania
bazodanowego

11.

Kurs specjalistyczny
w zakresie zwalczania
przestępczości fałszerstw
pieniędzy

12.

Kurs specjalistyczny
w zakresie zapobiegania
przestępstwom związanym
z podatkami pośrednimi i ich
zwalczania

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

KRYTERIA FORMALNE

CZAS
TRWANIA
(dni)

20

10

WSPol.

5

WSPol.

5

WSPol.
SP Katowice

DAK

Decyzja nr 312 KGP
z 31 sierpnia 2014
Dz.Urz.KGP 2014, poz.58

Na kurs kierowany jest policjant, spełniający następujące kryteria:
a) pozostaje w służbie stałej i posiada co najmniej trzyletnie
doświadczenie w służbie kryminalnej, związanej
z prowadzeniem form pracy operacyjnej lub postępowań
przygotowawczych,
b) zna obsługę komputera, posługuje się edytorem tekstu oraz
arkuszem kalkulacyjnym,
c) pozytywnie przeszedł badania psychologiczne, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu
i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej
policjantów do służby na określonych stanowiskach lub
w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji
(Dz. U. Nr 62, poz. 423, z późn. zm.),
d) pozytywnie przeszedł postępowanie kwalifikacyjne
w jednostce szkoleniowej, przeprowadzane przez
wykładowców realizujących zajęcia programowe z zakresu
operacyjnej analizy kryminalnej przy udziale analityków
kryminalnych z komórki właściwej
w sprawach analizy kryminalnej z Komendy Głównej Policji
bądź innej jednostki organizacyjnej Policji.

OBaz

Decyzja nr 388 KGP
z 30 grudnia 2011 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.2

Na kurs kierowani są policjanci, którzy ukończyli z wynikiem
pozytywnym kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu
analizy kryminalnej, posiadający co najmniej sześciomiesięczne
doświadczenie przy wykonywaniu analiz kryminalnych.

FP

Decyzja nr 140 KGP
z 21 kwietnia 2011 r.
Dz.Urz.KGP 2011 Nr 4,
poz.29

PPod.

Decyzja nr 443 KGP
z 23 października 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.89

Na kurs kierowani są policjanci służby kryminalnej i śledczej,
którzy wykonują lub będą wykonywali czynności służbowe
w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy,
posiadający „Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające ich
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej
klauzulą „Poufne”.
Na kurs kierowani są policjanci , będący w służbie stałej, którzy
realizują zadania w komórkach zajmujących się zwalczaniem
przestępczości gospodarczej

SZKOŁA
PROWADZĄCA

WSPol.

16

Lp.

NAZWA

13.

Kurs specjalistyczny
w zakresie zapobiegania
przestępstwom
z wykorzystaniem środków
pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej i ich
zwalczania

14.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów komórek
organizacyjnych Policji
właściwych w sprawach techniki
operacyjnej w zakresie
prowadzenia obserwacji
samochodowej

SYMBOL

ŚBUE

DTO-OS

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 444 KGP
z 23 października 2013 r.
(Dz.Urz.KGP 2013,
poz.90)

Decyzja nr 349 KGP
z 5 listopada 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015 r. poz.95
Nowelizacja:
Decyzja nr 197 KGP
z 25 maja 2016 r.
Decyzja nr 79 KGP
z 6 kwietnia 2017 r.

KRYTERIA FORMALNE
Zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Dyrektora Biura
Służby Kryminalnej (pismo l.dz. KR-WKSk-3796/3791/13/KK z
dnia 6 grudnia 2013 r.), celowo nie dookreślono stosownych
wymogów takich jak np. staż służby, zajmowane stanowisko,
legitymowanie się posiadanym doświadczeniem zawodowym.
Zespół opracowujący założenia kursu przyjął, iż przestępczość na
szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej będzie
ewaluować, zaś stosowna wiedza o problematyce
przeciwdziałania
i zwalczania przestępczości na szkodę budżetu UE nie może być
reglamentowana. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w
sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020.
Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma
82,5 mld euro. Powyższa kwota podzielona zostanie na
poszczególne programy operacyjne i wydatkowana na różnorakie
inwestycje. Zakładając, iż aktywność przestępcza skierowana
zostanie na niezgodne z prawem wykorzystanie funduszy UE,
każdy z policjantów bez względu na jakiekolwiek kryteria
powinien być przygotowany na jej przeciwdziałanie
i zwalczanie.
Przyjęte założenia programu, jego zakres tematyczny w sposób
otwarty traktują kwestię kierowania na przedmiotowy kurs
policjantów z komórek zwalczających przestępczość gospodarczą.
Na kurs kierowani są policjanci, którzy:
1) ukończyli kurs z zakresu obserwacji pieszej;
2) pełnią służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w
sprawach techniki operacyjnej.
Ze względu na niejawne, w znacznej części treści, możliwość
korzystania z bazy funkcjonującej na prawach obiektu specjalnego
i specjalnego sprzętu techniki operacyjnej, niezbędne jest
posiadanie przez uczestników szkolenia ważnego poświadczenia
bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz
zaświadczenia stwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony
informacji niejawnych.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

WSPol.
SP Katowice

20

CSP

17

Lp.

NAZWA

SYMBOL

15.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów komórek
organizacyjnych Policji
właściwych w sprawach techniki
operacyjnej w zakresie
prowadzenia obserwacji pieszej

DTO-OP

16.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów komórek
organizacyjnych Policji
właściwych w sprawach techniki
operacyjnej, w zakresie
prowadzenia kontroli
operacyjnej – podsłuch
telekomunikacyjny

DTO-PT

17.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów techniki operacyjnej
w zakresie kierowania
motocyklem

KM

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 350 KGP
z 5 listopad 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015 poz.96
Nowelizacja:
Decyzja nr 78 KGP
z 6 kwietnia 2017 r.

Decyzja nr 307 KGP
z 25 września 2015 r.
Dz.Urz. KGP 2015, poz. 77

Decyzja nr 136 KGP
z 31 marca 2009 r.
Dz.Urz.KGP 2009 Nr 5,
poz. 28
Nowelizacja:
Decyzja nr 273 KGP
z 27 czerwca 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013 poz. 51

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci, którzy:
1) pełnią służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w
sprawach techniki operacyjnej,
2) nie posiadają przeszkolenia specjalistycznego z zakresu
prowadzenia obserwacji.
Ze względu na niejawne, w znacznej części treści, możliwość
korzystania z bazy funkcjonującej na prawach obiektu specjalnego
i specjalnego sprzętu techniki operacyjnej, niezbędne jest
posiadania przez uczestników szkolenia ważnego poświadczenia
bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE”.
Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią służbę w
komórkach organizacyjnych Policji właściwych w sprawach
techniki operacyjnej. Ze względu na niejawne, w znacznej części
treści, możliwość korzystania z bazy funkcjonującej na prawach
obiektu specjalnego i specjalnego sprzętu techniki operacyjnej,
niezbędne jest posiadanie przez uczestników szkolenia ważnego
poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do
informacji niejawnych
o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz zaświadczenia
stwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony informacji
niejawnych..
Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) są w służbie stałej i pełnią służbę w komórkach
organizacyjnych właściwych w sprawach techniki
operacyjnej,
2) ukończyli kurs specjalistyczny dla policjantów techniki
operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji
pieszej lub kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej
w komórkach organizacyjnych techniki
operacyjnej z zakresu prowadzenia obserwacji samochodowej,
3) posiadają prawo jazdy kategorii „A” uprawniającej do
kierowania motocyklem.
Policjanci skierowani na kurs powinni posiadać ze sobą:
– kombinezon motocyklisty,
– umundurowanie ćwiczebne,
– rękawice motocyklisty,
– buty zakrywające staw skokowy,
– hełm (kask) motocyklisty.

CZAS
TRWANIA
(dni)

28

8

12

SZKOŁA
PROWADZĄCA

CSP

CSP

CSP

18

Lp.

18.

19.

20.

NAZWA
Kurs specjalistyczny
w zakresie zwalczania
przestępczości narkotykowej

Kurs specjalistyczny
w zakresie neutralizacji miejsc
nielegalnej produkcji
narkotyków

Kurs specjalistyczny z zakresu
taktyki i technik przesłuchań

SYMBOL

ZN

PODSTAWA PRAWNA
Decyzja nr 202 KGP
z 21 czerwca 2018 r.
Dz.Urz.KGP 2018, poz.74

NMN

Decyzja nr 354 KGP
z 4 czerwca 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 12,
poz. 73
Nowelizacja:
Decyzja nr 246 KGP
z 7 sierpnia 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2012 poz. 43

FBI

Decyzja nr 217 KGP
z 13 sierpnia 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010 Nr 9,
poz. 47
Nowelizacja:
Decyzja nr 272 KGP
z 2 listopada 2017 r.
Dz.Urz.KGP 2017 poz. 70

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci wszystkich rodzajów służb,
którzy wykonują zadania związane ze zwalczaniem
przestępczości narkotykowej
Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają łącznie poniższe
kryteria:
 ukończyli kurs doskonalenia zawodowego w zakresie
zwalczania przestępczości narkotykowej;
 są funkcjonariuszami CBŚ, wykonującymi zadania związane ze
zwalczaniem przestępczości narkotykowej lub są
funkcjonariuszami służby kryminalnej, wykonującymi od co
najmniej 5 lat zadania związane bezpośrednio ze zwalczaniem
przestępczości narkotykowej;
 posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli
dostępu minimum ,,tajne”.
Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie przedstawicieli
organów wymiaru sprawiedliwości na podstawie zawartych
porozumień.
Grupa szkoleniowa nie może przekraczać 12 osób.
Na kurs kierowani są policjanci służby kryminalnej i śledczej.
Dopuszcza się możliwość udziału w kursie funkcjonariuszy
realizujących zadania z zakresu psychologii policyjnej stosowanej.
Kierowani funkcjonariusze muszą posiadać doświadczenie
zawodowe w powyższych komórkach nie mniejsze niż3 lata i nie
większe niż 20 lat.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

10

CSP
SP Piła

5

WSPol.
CSP

5

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk

19

Lp.

21.

22.

NAZWA

Kurs specjalistyczny
w zakresie prowadzenia
śledztwa po wybuchu

Kurs specjalistyczny
w zakresie podnoszenia
umiejętności prowadzenia
śledztwa po wybuchu

SYMBOL

DŚPW

DUŚPW

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 851 KGP
z 30 listopada 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 22,
poz.171

Decyzja nr 850 KGP
z 30 listopada 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 22,
poz.170

KRYTERIA FORMALNE

CZAS
TRWANIA
(dni)

Na kurs kierowani są policjanci:
 służby kryminalnej (komórek: dochodzeniowo - śledczej,
techniki kryminalistycznej lub laboratorium
kryminalistycznego, operacyjno-rozpoznawczej) w służbie
stałej,
 minerzy-pirotechnicy z komórki minersko-pirotechnicznej.
Rekrutację prowadzi właściwy Komendant Wojewódzki
(Stołeczny) Policji, który kieruje na kursu czteroosobowy zespół,
składający się z minera-pirotechnika oraz policjantów z komórki:
dochodzeniowo - śledczej, techniki kryminalistycznej/
laboratorium kryminalistycznego, operacyjno-rozpoznawczej.
Do zespołu przydziela się dodatkowo policjanta z właściwego
miejscowo Zarządu CBŚ KGP, którego kieruje Dyrektor CBŚ
KGP.
W przypadku skierowania na kurs zespołu z KPP/KRP/KMP
zamiast policjanta z CBŚ KGP można skierować policjanta służby
kryminalnej KWP/KSP.

11

Na kurs kierowani są policjanci:
 służby kryminalnej (komórek: dochodzeniowo – śledczych,
techniki kryminalistycznej lub laboratorium
kryminalistycznego, operacyjno – rozpoznawczej) w służbie
stałej, będący absolwentami kursu w zakresie prowadzenia
śledztwa po wybuchu,
 z komórek minersko-pirotechnicznych, którzy są absolwentami
kursów w zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu lub
(warunkowo) w zakresie samodzielnego prowadzenia działań
minersko-pirotechnicznych realizowanych przez Policję.
Rekrutację prowadzi właściwy Komendant Wojewódzki
(Stołeczny) Policji, który kieruje na kurs czteroosobowy zespół,
składający się z minera-pirotechnika oraz policjantów z komórki:
dochodzeniowo - śledczej, techniki kryminalistycznej/
laboratorium kryminalistycznego, operacyjno-rozpoznawczej.
Do zespołu przydziela się dodatkowo policjanta z właściwego
miejscowo Zarządu CBŚ KGP, którego kieruje Dyrektor CBŚ
KGP.
W przypadku skierowania na kurs zespołu z KPP/KRP/KMP
zamiast policjanta z CBŚ KGP można skierować policjanta służby
kryminalnej KWP/KSP.

5

SZKOŁA
PROWADZĄCA

CSP

CSP

20

Lp.

23.

24.

25.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
policjantów służby kryminalnej
w zakresie sprawowania nadzoru
nad prowadzeniem pracy
operacyjnej

Kurs specjalistyczny
w zakresie współpracy
z osobowymi źródłami
informacji

Kurs specjalistyczny
w zakresie uzyskiwania
informacji z Internetu dla
policjantów zwalczających
przestępczość komputerową

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

DNPO

Decyzja nr 35 KGP
z 23 stycznia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 3,
poz. 22

OZI

Decyzja nr 218 KGP
z 22 maja 2009 r.
Dz.Urz.KGP 2009 Nr 8,
poz. 37
Nowelizacja:
Decyzja nr 226 KGP
z 13 sierpnia 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010 Nr 9,
poz. 55

PK-UIzI

Decyzja nr 872 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP Nr 23, poz.
185
Nowelizacja:
Decyzja nr 765 KGP
z 11 grudnia 2008 r.
Dz.U. KGP 2008 Nr 19,
poz. 117

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs specjalistyczny kierowani są policjanci:
 kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych Policji,
realizujących pracę operacyjną lub wyznaczony przez nich
policjant,
 z komórki organizacyjnej Policji prowadzący czynności
kontrolne w zakresie pracy operacyjnej,
 nauczyciele policyjni realizujący w jednostkach szkoleniowych
Policji zajęcia z zakresu pracy operacyjnej.
Ze względu na niejawne w znacznej części treści doskonalenia,
niezbędne jest posiadanie przez słuchaczy poświadczeń
bezpieczeństwa, upoważniających do dostępu do informacji
niejawnych, oznaczonych klauzulą co najmniej „Tajne”.
Na kurs kierowani są:
- policjanci służby kryminalnej wykonujący czynności
operacyjno-rozpoznawcze, którzy ukończyli przeszkolenie z
zakresu operacyjno-dochodzeniowego lub operacyjnorozpoznawczego.
Uczestnicy kursu muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE oraz zarejestrowany
w jednostce macierzystej zeszyt niejawny formatu A4.
Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają następujące
kryteria:
 zajmują się bezpośrednio zwalczaniem przestępczości
komputerowej – uzyskiwaniem informacji z Internetu,
 zajmują stanowiska wykonawcze w komórkach zajmujących się
zwalczaniem przestępczości gospodarczej i kryminalnej,
 posiadają podstawową wiedzę informatyczną, rozumianą jako
znajomość obsługi komputera klasy PC
z zainstalowanym systemem MS Windows,
 znają polskie prawo karne w zakresie przestępczości
komputerowej.
Odpowiedzialnymi za kierowanie policjantów na doskonalenie,
zgodnie z powyższymi kryteriami, są kierownicy komórek
organizacyjnych właściwych w sprawach kadr i szkolenia komend
wojewódzkich (Stołecznej) Policji
w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych
właściwych do walki z przestępczością gospodarczą lub
kryminalną.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

WSPol.
SP Piła

5

WSPol.
SP Piła
SP Słupsk

5

WSPol.
CSP

21

Lp.

NAZWA

26.

Kurs specjalistyczny z zakresu
zapobiegania przestępstwom
handlu ludźmi i ich zwalczania

27.

Kurs specjalistyczny
w zakresie postępowania
organów ścigania
w przypadku uprowadzenia
osoby dla okupu lub w celu
wymuszenia innego zachowania
w zamian za uwolnienie
zakładnika, którego miejsce
pobytu pozostaje nieznane

SYMBOL

HL

UO

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 222 KGP
z 12 lipca 2018 r.
Dz.Urz.KGP 2018, poz.78

Decyzja nr 419 KGP
z 2 października 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.86
Nowelizacja:
Decyzja nr 148 KGP
z 28 kwietnia 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.27

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są funkcjonariusze Policji, którzy posiadają
Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające ich do dostęp
u do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą
„Poufne” oraz spełniają jeden z poniższych warunków:
a)realizują zadania w etatowych komórkach organizacyjnych
Policji do walki z handlem ludźmi;
b)realizują zadania związane z zapobieganiem przestęp
stwom handlu ludźmi i ich zwalczaniem, zgodnie
z kartą opisu stanowiska pracy;
c)prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu zwalczania przestępstw
handlu ludźmi i zapobiegania tym przestępstwom.
Na kurs kieruje się funkcjonariuszy Policji, którzy zgodnie
z metodyką przyjętą przez Zespół do sprawy opracowania
metodyki zapobiegania i działania w przypadkach uprowadzeń
osób (powołany na mocy Deklaracji Współpracy pomiędzy
Prokuratorem Generalnym, Komendantem Głównym Policji oraz
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 maja
2011 r.) powinni stać się członkami policyjnego
zespołu śledczego.
W skład zespołu wchodzą: naczelnik lub zastępca naczelnika
wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej Policji, naczelnik
lub zastępca naczelnika Wydziału do Walki z Terrorem
Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, naczelnik
lub zastępca naczelnika wydziału wywiadu kryminalnego
komendy wojewódzkiej Policji, naczelnik lub zastępca naczelnika
wydziału dochodzeniowo-śledczego
komendy wojewódzkiej Policji, naczelnik lub zastępca naczelnika
wydziału techniki operacyjnej komendy
wojewódzkiej Policji, naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału
do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej zarządu
terenowego Centralnego Biura Śledczego Policji oraz psycholog
psychologii policyjnej stosowanej.
Podkreślić należy zdecydowanie, mając na względzie prowadzenie
postępowań karnych dotyczących
uprowadzenia osoby jako sytuację zupełnie niestandardową,
wymagającą dużego poświęcenia i wysiłku każdego rodzaju, że do
szkoleń, zwłaszcza wśród prokuratorów, wskazani powinni być
kandydaci, którzy zadeklarują chęć wyspecjalizowania się w tej
kategorii spraw.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

SP Piła

5

WSPol

22

Lp.

NAZWA

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

28.

Kurs specjalistyczny z zakresu
taktycznych aspektów
zwalczania przestępczości
samochodowej

ZPS

Decyzja nr 146 KGP
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.31

29.

Kurs specjalistyczny z zakresu
przeciwdziałania praniu
pieniędzy i zwalczania tego
procederu

Pr.P

Decyzja nr 199 KGP
z 23 maja 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.40

30.

Kurs specjalistyczny z zakresu
nadzoru nad czynnościami
procesowymi wykonywanymi
przez Policję

CzP

Decyzja nr 467 KGP
z 17 listopada 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.136

31.

Kurs specjalistyczny z zakresu
wykonywania wybranych
czynności w obszarze
poszukiwań osób zaginionych

POZ

Decyzja nr 39 KGP
z 9 lutego 2015 r.

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci w służbie stałej, realizujący
zadania związane ze zwalczaniem przestępczości samochodowej
w służbie kryminalnej i śledczej, posiadają Poświadczenie
Bezpieczeństwa upoważniające ich do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych, co najmniej klauzula Poufne.
Na kurs kierowani są policjanci Centralnego Biura Śledczego
KGP, którzy realizują zadania związane ze
zwalczaniem przestępczości kryminalnej i narkotykowej oraz
posiadają „Poświadczenie Bezpieczeństwa”
upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych co najmniej klauzulą „Poufne”.
Na kurs specjalistyczny może zostać skierowany policjant, który
ukończył szkolenie specjalistyczne z zakresu wykonywania
czynności dochodzeniowo-śledczych lub szkolenie dla
absolwentów szkół wyższych oraz:
1) kieruje komórką organizacyjną realizującą zadania
z zakresu postępowania przygotowawczego w jednostce
organizacyjnej Policji lub,
2) przewidywany jest do wykonywania zadań związanych
z nadzorem nad komórką organizacyjną realizującą zadania
z zakresu prowadzenia postępowania przygotowawczego lub,
3) realizuje w wyżej wymienionych komórkach organizacyjnych
zadania związane z nadzorem nad postępowaniem
przygotowawczym.
Na kurs kierowani są funkcjonariusze Policji, którzy posiadają
Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające ich do dostępu do
informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzula Poufne
oraz spełniają łącznie poniższe warunki:
a) są w służbie stałej,
b) realizują zadania w etatowych komórkach organizacyjnych
Policji służby kryminalnej,
c) realizują zadania związane z wykonywaniem czynności w
obszarze poszukiwania i identyfikacji osób, w tym osób
zaginionych, zgodnie z karta opisu stanowiska pracy.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

WSPol.

5

WSPol.
SP Piła

10

SP Piła

10

SP Piła

23

Lp.

NAZWA

32.

Kurs specjalistyczny
w zakresie zwalczania
przestępczości korupcyjnej

33.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów w zakresie
zwalczania cyberprzestępczości.

34.

Kurs specjalistyczny z analizy
kryminalnej w zakresie
przestępczości ekonomicznej.

35.

Kurs specjalistyczny z analizy
kryminalnej w zakresie
cyberprzestępczości

SYMBOL

ZPKor.

Cp

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 224 KGP
z 6 lipca 2015 r.
Nowelizacja:
Decyzja nr 328 KGP
z 16 października 2015 r.

Decyzja nr 331 KGP
z 22 października 2015 r.
Dz.Urz.KGP z 2015, poz.84

AKPE

Decyzja nr 353 KGP
z 13 listopada 2015 r.
Dz.Urz.KGP z 2015,poz.
104

AKCp

Decyzja nr 354 KGP
z 13 listopada 2015 r.
Dz.Urz.KGP z 2015 poz.
105

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kieruje się policjantów służby kryminalnej pełniących
służbę w komórkach organizacyjnych Policji wykonujących
zadania z zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej.
W przypadku policjantów przewidywanych do służby
w komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zadania z
zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej wymagane będzie
wcześniejsze ukończenie przez nich kursu specjalistycznego w
zakresie operacyjno-rozpoznawczym.
Uczestnicy kursu muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE.
Na kurs kierowani są policjanci służby kryminalnej i śledczej,
którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) ukończyli kurs specjalistyczny dla policjantów komórek służby
kryminalnej wykonujących czynności
operacyjno-rozpoznawcze lub kurs specjalistyczny dla
policjantów komórek służby kryminalnej wykonujących
czynności dochodzeniowo-śledcze lub szkolenie zawodowe dla
absolwentów szkół wyższych;
2) realizują zadania w komórkach organizacyjnych właściwych w
sprawach cyberprzestepczości;
3) po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi rozwiązali test
wiedzy zamieszczony na platformie szkoleniowej Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie.
Na kurs kierowani są policjanci, którzy ukończyli kurs
specjalistyczny z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej,
pełniący służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w
sprawach analizy kryminalnej oraz prowadzący analizy
kryminalne, w których występują wątki ekonomiczne.
Na kurs kierowani są policjanci, którzy ukończyli kurs
specjalistyczny z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej,
pełniący służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w
sprawach analizy kryminalnej oraz prowadzący analizy
kryminalne, w których występują dane informatyczne.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

10

WSPol.
SP Piła

10

WSPol.

5

WSPol.

5

WSPol.

24

Lp.

NAZWA

36.

Kurs specjalistyczny w zakresie
prowadzenia nadzoru nad
czynnościami zmierzającymi do
zabezpieczenia majątkowego

37.

Kurs specjalistyczny w zakresie
czynności zmierzających do
zabezpieczenia majątkowego

1.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów wykonujących
zadania obronne

SYMBOL

NCZM

CZM

DZO

PODSTAWA PRAWNA

KRYTERIA FORMALNE

Na kurs kieruje się policjantów służby kryminalnej, którzy
spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
– ukończyli kurs specjalistyczny w zakresie czynności
zmierzających do zabezpieczenia majątkowego,
– ukończyli warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Poprawa
Decyzja nr 260 KGP z 20
skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów
lipca 2016 r.
przestępczych” (ESOM),
Dz.Urz.KGP 2016 poz. 51
– kierują komórką organizacyjną Policji,
– realizują zadania związane z koordynowaniem czynności
ujawniania i identyfikacji składników majątkowych.
Wszyscy kandydaci na kurs muszą posiadać poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE.
Na kurs kieruje się policjantów służby kryminalnej, którzy
spełniają przynajmniej jedno
z następujących kryteriów:
– wykonują zadania w komórce operacyjno-rozpoznawczej przez
okres nie krótszy niż 5 lat,
– wykonują zadania w komórce dochodzeniowo-śledczej przez
okres nie krótszy niż 5 lat,
– ukończyli szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół
Decyzja nr 254 KGP
wyższych,
z 20 lipca 2016 r.
– ukończyli jeden z kursów specjalistycznych obejmujących
Dz.Urz.KGP 2016 poz. 50
obszar merytoryczny z zakresu: wykonywania czynności
operacyjno-rozpoznawczych, wykonywania czynności
dochodzeniowo-śledczych, zwalczania przestępczości
gospodarczej, zwalczania przestępczości korupcyjnej, zwalczania
przestępczości narkotykowej, zwalczania handlu ludźmi.
Kandydaci kierowani na kurs muszą posiadać poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE oraz
pozytywną opinię wojewódzkiego koordynatora ds.
odzyskiwania mienia.
III.KURSY SPECJALISTYCZNE OGÓLNOPOLICYJNE
Na kurs kierowani są policjanci, którzy:
 posiadają co najmniej 5-letni staż służby w Policji,

wykonują zadania obronne określone w karcie opisu
Decyzja nr 228 KGP
stanowiska pracy,
z 30 czerwca 2016 r.

posiadają poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do
(Dz.Urz.KGP 2016, poz.34)
dostępu do informacji oznaczonych klauzulą co najmniej
„tajne”.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

WSPol.
SP Piła

5

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła

9

SP Katowice
SP Słupsk

25

Lp.

2.

NAZWA

Kurs specjalistyczny
z zakresu taktyki i technik
interwencji

3.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów realizujących
zatrzymania niebezpiecznych
przestępców

4.

Kurs specjalistyczny dla
policjantów podejmujących
interwencje wobec osób
agresywnych
i niebezpiecznych

5.

6.

Kurs specjalistyczny dla
rzeczników dyscyplinarnych

Kurs specjalistyczny dla
instruktorów strzelań
policyjnych

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

TITS

Decyzja nr 174 KGP
z 30 maja 2018 r.
Dz.Urz.KGP 2018, poz.65

ZNP

Decyzja nr 781 KGP
z 26 października 2007 r.
Dz.Urz.KGP Nr 20, poz.
149
Nowelizacja:
Decyzja nr 240 KGP
z 6 lipca 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016, poz. 38

ANI

Decyzja nr 387 KGP
z 13 grudnia 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016, poz. 74

D

Decyzja nr 849 KGP
z 30 listopada 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 22,
poz.169
Nowelizacja:
Decyzja nr 639 KGP
z 8 października 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 17,
poz. 103
Decyzja nr 29 KGP
z 29 stycznia 2014 r.
Dz.Urz. KGP 2014, poz.8

ISP

Decyzja nr 173 KGP
z 30 maja 2018 r.
Dz.Urz.KGP 2018, poz.64

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kieruje się policjantów, którzy:
 realizują lub przewiduje się, że będą realizować doskonalenie
zawodowe z taktyki i technik interwencji,
 ukończyli z wynikiem pozytywnym postępowanie
kwalifikacyjne.
Pozytywnie zaliczone postępowanie kwalifikacyjne uprawnia do
uczestnictwa w kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik
interwencji w każdej jednostce szkoleniowej realizującej ww. kurs
przez okres 12 miesięcy.
(Sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego opisany jest
w założeniach organizacyjno-programowych programu
nauczania).
Na kurs kierowani są policjanci:
- służby prewencyjnej oraz kryminalnej zajmujący się
zatrzymaniem niebezpiecznych przestępców.

Na kurs kierowane są dwuosobowe patrole prewencji, pełniące
wspólnie służbę patrolową, podejmujące interwencje
w stosunku do osób agresywnych i niebezpiecznych.

Na kurs kierowani są policjanci:
- pełniący lub przewidywani do pełnienia funkcji rzecznika
dyscyplinarnego, a których wiedza i umiejętności wymagają
uzupełnienia.

Na kurs kierowani są policjanci przewidywani do pełnienia
funkcji instruktora strzelań policyjnych, którzy zaliczyli
postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym.
(Sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego opisany jest
w założeniach organizacyjno-programowych programu
nauczania).

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

20

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk

15

10

5

22

WSPol.
CSP

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk

26

Lp.

7.

8.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
negocjatorów policyjnych

Kurs specjalistyczny
w zakresie korzystania
z zasobów Systemu
Informacyjnego Schengen,
Wizowego Systemu
Informacyjnego oraz VISMail

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

SND

Decyzja nr 888 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz. Urz. KGP Nr 23, poz.
200
Nowelizacja:
Decyzja nr 378 KGP
z 11 czerwca 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 12,
poz. 75
Decyzja nr 223 KGP
z 13 sierpnia 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010 Nr 9,
poz. 52
Decyzja nr 5 KGP
z 14 stycznia 2011 r.
Dz.Urz.KGP 2011 Nr 2
poz. 13

Kandydaci na kurs powinni spełniać następujące wymogi
formalne:
 być funkcjonariuszem w służbie stałej,
 dobrowolnie podjąć się roli negocjatora,
 nie zajmować stanowiska kierowniczego ani dowódczego,
 posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do
dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„poufne”.
Powinni także posiadać predyspozycje psychiczne, takie jak:
 inteligencja rozumiana jako elastyczność, giętkość
i szybkość myślenia oraz zdolność dostosowywania się do
nowych sytuacji,
 życzliwy stosunek do ludzi,
 pozytywna samoocena,
 opanowanie i odporność psychiczna,
 cierpliwość i wyrozumiałość.
Kandydaci powinni również uzyskać pozytywną opinię
w badaniu psychologicznym określającym predyspozycje
intelektualne i osobowościowe do podjęcia zadań negocjatora.
Wyżej wymienione badania będą prowadzone w komendach
wojewódzkich/ stołecznej Policji.

10

WSPol.
CSP

SIS-II

Decyzja nr 254 KGP
z 3 września 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010, Nr 10,
poz.62
Nowelizacja:
Decyzja nr 342 KGP
z 30 października 2012 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.61
Decyzja nr 136 KGP
z 02 kwietnia 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.27
Decyzja nr 227 KGP
z 9 lipca 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.48

Na kurs kierowana jest grupa przedstawicieli z Komendy
Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komend
Wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Komend Miejskich Policji,
Komend Powiatowych/Rejonowych Policji w skład, której
wchodzą policjanci:
 służby prewencyjnej, w tym realizujący zadania
w komórkach właściwych w sprawach: dyżurnych,
sztabowych oraz postępowań administracyjnych,
 służby kryminalnej, w tym realizujący zadania komórce
właściwej w sprawach międzynarodowej współpracy
(w tym oficerowie kontaktowi), zajmujący się tematyką SIS,
VIS (w tym VISMail) i SIRENE,
 służby śledczej.

2

WSPol.

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

KRYTERIA FORMALNE

27

Lp.

NAZWA

9.

Kurs specjalistyczny
w zakresie pełnienia służby we
wspólnych centrach współpracy
w rejonach przygranicznych

10.

Kurs specjalistyczny dla
opiekunów realizujących
zadania związane
z adaptacją zawodową
policjantów
w okresie służby
przygotowawczej

11.

Kurs specjalistyczny
z zakresu metodyki nauczania

12.

Kurs specjalistyczny
w zakresie metodyki nauczania
dla osób prowadzących lokalne
doskonalenie zawodowe

13.

Kurs specjalistyczny dla
organizatorów lokalnego
doskonalenia zawodowego
w Policji

SYMBOL

WRP

ONP

PODSTAWA PRAWNA
Decyzja nr 191 KGP
z 26 marca 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 9,
poz.49
Nowelizacja:
Decyzja nr 386 KGP
z 23 grudnia 2011 r.
Dz.Urz.KGP 2012, poz.1
Decyzja nr 866 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23,
poz.179
Nowelizacja:
Decyzja nr 86 KGP
z 31 marca 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010 Nr 5,
poz. 16

KRYTERIA FORMALNE

Na kurs kierowani są policjanci, którzy przewidywani są lub
pełnią służbę we wspólnych centrach współpracy w rejonach
przygranicznych.

Na kurs specjalistyczny kierowani są policjanci, którzy będą
pełnili funkcję opiekuna realizującego zadania związane
z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby
przygotowawczej

MN

Decyzja nr 355 KGP
z 4 czerwca 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 12,
poz.74
Nowelizacja:
Decyzja nr 206 KGP
z 24 czerwca 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.43

Na kurs mogą zostać skierowani:
 nauczyciele policyjni z jednostek szkoleniowych, których
wiedza i umiejętności dydaktyczne wymagają uzupełnienia
oraz rozpoczynający pracę dydaktyczną,
 policjanci, realizujący zadania nauczyciela stowarzyszonego,
którzy zostali umieszczeni na wykazie nauczycieli
stowarzyszonych jednostki szkoleniowej,
 policjanci jednostek szkoleniowych realizujący zadania
związane z metodyką nauczania lub prowadzący zajęcia
dydaktyczne.

MNL

Decyzja nr 440 KGP
z dnia 20 listopada 2009 r.
Dz.Urz.KGP 2009 Nr 15,
poz. 79
Nowelizacja:
Decyzja nr 303 KGP
z 13 września 2011 r.
Dz.Urz.KGP 2011 Nr 8,
poz. 60

Na kurs są kierowani policjanci z jednostek organizacyjnych
Policji realizujący zajęcia w ramach lokalnego doskonalenia
zawodowego.

LDZ

Decyzja nr 47 KGP
z 10 lutego 2009 roku
Dz.Urz.KGP 2009 Nr 4,
poz. 16

Na kurs kierowani są policjanci z jednostek organizacyjnych
Policji realizujący zadania związane z organizacją lokalnego
doskonalenia zawodowego.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

WSPol.

2

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk

10

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk
SP Piła

5

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk

3

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk

28

Lp.

14.

15.

16.

NAZWA

Kurs specjalistyczny dla
oficerów prasowych
w zakresie wykonywania
działalności prasowoinformacyjnej w Policji

Kurs specjalistyczny
w zakresie współpracy
z mediami

Kurs specjalistyczny
w zakresie zarządzania
w jednostce organizacyjnej
Policji

SYMBOL

OPM

DWM

ZjP

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 388 KGP
z 17 czerwca 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 12,
poz. 77
Nowelizacja:
Decyzja nr 220 KGP
z 13 sierpnia 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010 Nr 9,
poz. 49
Decyzja nr 231 KGP
z 5 lipca 2011 r.
Dz.Urz.KGP 2011 Nr 6,
poz.41

Decyzja nr 59 KGP
z 22 lutego 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016 poz.7

Decyzja nr 200 KGP
z 2 sierpnia 2010 r.
Dz.Urz.KGP 2010, Nr 9,
poz.43
Nowelizacja:
Decyzja nr 181 KGP
z 13 maja 2011 r.
Dz.Urz.KGP 2011 Nr 4,
poz.31
Decyzja nr 18 KGP
z 18 stycznia 2013 r.
Dz.Urz.KGP 2013, poz.11
Decyzja nr 318 KGP
z 2 września 2014 r.
Dz.Urz.KGP 2014, poz.60

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs można skierować policjanta:
 pełniącego funkcję oficera prasowego w komendzie
powiatowej (miejskiej rejonowej) Policji,
 rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego Policji
(Stołecznego), który nie odbył przeszkolenia w zakresie
współpracy z mediami,
 przewidzianego do objęcia obowiązków oficera prasowego w
komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji lub
rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego
(Stołecznego) Policji,
 członka zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego
Policji,
 pełniącego funkcję rzecznika prasowego w jednostce
szkoleniowej Policji,
 nauczyciela policyjnego jednostki szkoleniowej Policji
przewidzianego do realizowania programów nauczania
w zakresie kontaktów z mediami.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

WSPol.
CSP
SP Słupsk

Na kurs kierowani są policjanci zajmujący stanowiska
kierownicze, w szczególności kierownicy jednostek i komórek
organizacyjnych Policji oraz ich etatowi i „nieetatowi” zastępcy,
a także inni policjanci (z wyłączeniem oficerów prasowych),
którzy w ramach wykonywanych obowiązków służbowych
kontaktują się ze środkami masowego przekazu.

7

SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk

Kurs przeznaczony jest dla funkcjonariuszy i pracowników Policji
zajmujących stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych Policji, w szczególności dla osób,
które nie odbyły żadnego przeszkolenia w zakresie
zarządzania.

10

WSPol.

29

Lp.

NAZWA

17.

Kurs specjalistyczny dla kadry
kierowniczej Policji średniego
szczebla zarządzania z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi

18.

19.

20.

Kurs specjalistyczny dla osób
realizujących zadania
w komórkach właściwych do
spraw kontroli w Policji

Kurs specjalistyczny z języka
angielskiego – poziom IV

Kurs specjalistyczny z języka
angielskiego – poziom V

SYMBOL

ZZL

ZKP

AngIV

AngV

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja nr 391 KGP
z 15 grudnia 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016, poz.75

Decyzja nr 176 KGP
z 30 maja 2018 r.
Dz.Urz.KGP 2018, poz.66

Decyzja nr 884 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23*,
poz.197
Nowelizacja:
Decyzja nr 497 KGP
z 12 sierpnia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 15,
poz.92
Decyzja nr 885 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23*,
poz.198
Nowelizacja:
Decyzja nr 498 KGP
z 12 sierpnia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 15,
poz.93

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci kadry kierowniczej średniego
szczebla z małym doświadczeniem w kierowaniu zespołami
ludzkimi (preferowane osoby do 3 lat na stanowisku
kierowniczym) oraz osoby przewidywane do objęcia stanowiska
kierowniczego.

CZAS
TRWANIA
(dni)

5

Na kurs kierowani są policjanci realizujący zadania kontrolera na
podstawie przepisów regulujących kontrolę w administracji
rządowej oraz wytycznych wprowadzających standardy i
procedury wyznaczające ramy prowadzenia działalności
kontrolnej przez administrację rządową.
Kierowanie na kurs odbywa się na podstawie analizy potrzeb
kadrowych, w szczególności w komórkach właściwych do spraw
kontroli w jednostkach organizacyjnych Policji.
Osoby zakwalifikowane na kurs, w celu efektywnego udziału w
zajęciach warsztatowych, zobligowane są do szczegółowego
zapoznania się z obowiązującymi przepisami regulującymi
zagadnienia kontroli w administracji rządowej oraz wytycznymi i
standardami kontroli, stosowanymi w urzędach obsługujących
centralne organy administracji rządowej oraz w jednostkach
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra
właściwego do Spraw Wewnętrznych.

3

Na kurs kierowani są policjanci:
 ze znajomością języka angielskiego na poziomie III (opis
wymagań zostanie przedstawiony w zawiadomieniu o
egzaminie kwalifikacyjnym przesłanym do poszczególnych
jednostek).

50

Na kurs kierowani są policjanci:
 ze znajomością języka angielskiego na poziomie IV (opis
wymagań zostanie przedstawiony w zawiadomieniu o
egzaminie kwalifikacyjnym przesłanym do poszczególnych
jednostek).

40

SZKOŁA
PROWADZĄCA
WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk
SP Piła

CSP

WSPol.

WSPol.

30

Lp.

21.

22.

23.

24.

25.

NAZWA

Kurs specjalistyczny z języka
angielskiego – poziom VI

Kurs specjalistyczny
w zakresie doskonalenia techniki
kierowania samochodem
osobowym

Kurs specjalistyczny dla
policjantów recertyfikujących
uprawnienia do wykonywania
zadań związanych
z udzielaniem kwalifikowanej
pierwszej pomocy
Kurs specjalistyczny dla
policjantów z zakresu
wykorzystania
zasobów informacyjnych
Krajowego Systemu
Informacyjnego Policji, innych
systemów policyjnych,
systemów pozapolicyjnych oraz
Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych
Kurs specjalistyczny w zakresie
doskonalenia umiejętności
instruktorów strzelań
policyjnych

SYMBOL

AngVI

TJS

PODSTAWA PRAWNA
Decyzja nr 886 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP 2007 Nr 23*,
poz.199
Nowelizacja:
Decyzja nr 499 KGP
z 12 sierpnia 2008 r.
Dz.Urz.KGP 2008 Nr 15,
poz.94
Decyzja nr 875 KGP
z 5 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.KGP Nr 23, poz.
188
Nowelizacja:
Decyzja nr 223 KGP
z 3 lipca 2015 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.46

KRYTERIA FORMALNE

CZAS
TRWANIA
(dni)

Na kurs kierowani są policjanci:
 ze znajomością języka angielskiego na poziomie V (skrócony
opis wymagań zostanie przedstawiony
w zawiadomieniu o egzaminie kwalifikacyjnym przesłanym do
poszczególnych jednostek).

50

Na kurs kierowani są policjanci, którzy posiadają prawo jazdy
kategorii B oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
obejmujące swym zakresem szkody powstałe podczas realizacji
zajęć.

5

Na kurs są kierowani policjanci, którzy ukończyli szkolenie
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
posiadają aktualny tytuł ratownika
.

RKPP

Decyzja nr 226 KGP
z 30 czerwca 2016 r.
Dz. Urz.KGP 2016 poz. 32

KSIP-pk

Decyzja nr 366 KGP
z 25 listopada 2015 r.
Dz. Urz. 2015, poz. 111
Nowelizacja:
Decyzja nr 184 KGP
z 8 sierpnia 2017 r.
Dz.Urz.KGP 2017, poz.57

Na kurs mogą zostać skierowani policjanci realizujący zadania w
służbie kryminalnej oraz prewencyjnej z wykorzystaniem
zasobów informacyjnych KSIP, innych systemów policyjnych,
systemów pozapolicyjnych oraz KCIK.

DISP

Decyzja nr 66 KGP
z 29 lutego 2016 r.
Dz. Urz. KGP 2016 poz. 10
Nowelizacja:
Decyzja nr 128 KGP
z 22 kwietnia 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2015, poz.46

Na kurs kierowani są policjanci, przynajmniej raz na trzy lata,
posiadający uprawnienia instruktora strzelań policyjnych,
realizujący w jednostkach organizacyjnych Policji zajęcia
z zakresu szkolenia strzeleckiego. Uczestnicy biorą udział w
szkoleniu z indywidualną bronią palną krótką.

SZKOŁA
PROWADZĄCA

WSPol.

CSP

3

CSP
SP Słupsk

10

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Slupsk
SP Piła

5

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk
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CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

2

WSPol.
CSP
SP Katowice

Decyzja nr 6 KGP
z 12 stycznia 2017 r.
Dz.Urz.KGP 2017, poz. 5

Na kurs kierowani są:
1) pełnomocnicy komendantów wojewódzkich (Stołecznego)
Policji ds. ochrony praw człowieka,
pełnomocnicy komendantów jednostek szkoleniowych Policji ds.
ochrony praw człowieka;
2) przedstawiciele KWP/KSP/KMP/KRP/KPP w służbie stałej,
którzy ukończyli lokalne doskonalenie zawodowe w zakresie
zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania,
posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i są
przewidziani do realizacji doskonalenia zawodowego lokalnego w
zakresie zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich
zwalczania, wytypowani w uzgodnieniu z właściwym
pełnomocnikiem komendanta wojewódzkiego (Stołecznego)
Policji ds. ochrony praw człowieka;
3) nauczyciele policyjni jednostek szkoleniowych realizujący
problematykę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony
praw człowieka.

10

CSP

Na kurs kierowani są policjanci realizujący zadania związane
z wartościowaniem stanowisk pracy w służbie cywilnej.

2

WSPol.
CSP

Na kurs kierowani są policjanci, którzy są rzecznikami
dyscyplinarnymi lub nadzorują rzeczników dyscyplinarnych.

3

WSPol.

5

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Piła
SP Słupsk

Lp.

NAZWA

SYMBOL

PODSTAWA PRAWNA

26.

Kurs specjalistyczny w zakresie
szkolenia strzeleckiego
z wykorzystaniem karabinka
automatycznego

KA

Decyzja nr 72 KGP
z 14 marca 2016 r.
Dz. Urz.KGP 2016, poz. 11

27.

Kurs specjalistyczny w zakresie
prowadzenia zajęć z
zapobiegania przestępstwom z
nienawiści i ich zwalczania

Z-PZPN

28.

Kurs specjalistyczny w zakresie
wartościowania stanowisk pracy
w służbie cywilnej

WSC

Decyzja nr 208 KGP
z 2 czerwca 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016. poz. 27
Nowelizacja:
Decyzja nr 156 KGP
z 17 maja 2018 r.
Dz.Urz. KGP 2018. poz.63

29.

Kurs specjalistyczny w zakresie
działań w obszarze
odpowiedzialności
dyscyplinarnej policjantów
ukierunkowanej na
przeciwdziałanie naruszeniom
praw człowieka przez
funkcjonariuszy Policji

NPC

Decyzja nr 221 KGP
z 23 czerwca 2016 r.
Dz.Urz. KGP 2016. Poz. 28

UPP

Decyzja nr 229 KGP
z 30 czerwca 2016 r.
Dz.Urz.KGP 2016.poz. 35

30.

Kurs specjalistyczny w zakresie
udzielenia pierwszej pomocy

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kierowani są policjanci planowani do użytkowania
karabinka automatycznego.

Na kurs kierowani są policjanci w służbie stałej.

32

Lp.

NAZWA

31.

Kurs specjalistyczny w zakresie
posługiwania się
bronią palną w warunkach
podwyższonego stresu

32.

Kurs specjalistyczny języka
angielskiego dla policjantów
pododdziałów
antyterrorystycznych Policji

SYMBOL

BPPS

Ang-AT

PODSTAWA PRAWNA
Decyzja nr 177 KGP
z 1 sierpnia 2017 r.
Dz.Urz.KGP 2017, poz. 55

Decyzja nr 142 KGP
z 27 kwietnia 2018 r.
Dz.Urz. KGP 2018, poz. 60

KRYTERIA FORMALNE
Na kurs kieruje się funkcjonariuszy Policji pełniących służbę
prewencyjną lub kryminalną.
Na kurs specjalistyczny kierowani są funkcjonariusze
pododdziałów antyterrorystycznych Policji, którzy realizują
zadania w ramach współpracy z innymi podmiotami
międzynarodowymi w zakresie działań kontrterrorystycznych,
posiadający znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na
poziomie biegłości językowej A2/B1 z elementami słownictwa
policyjnego oraz ważny pozytywny wynik postępowania
kwalifikacyjnego.

CZAS
TRWANIA
(dni)

SZKOŁA
PROWADZĄCA

5

WSPol.
CSP
SP Katowice
SP Słupsk
SP Piła

40

WSPol.
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