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DECYZJA NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów
– kandydatów do służby w XI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP),

przewidywanej do udziału w Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie w okresie od czerwca do grudnia 2006 r.

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 25 Komendanta
Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w spra-
wie szczegółowych zasad organizacji i zakresu dzia-
łania komend, komisariatów i innych jednostek orga-
nizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4
i Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44 oraz
z 2005 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 11, poz. 69) postanawia
się, co następuję:

§ 1
W celu dokonania naboru 115 policjantów do

składu osobowego Jednostki Specjalnej Polskiej Poli-
cji stacjonującej w Kosowie oraz 10 policjantów sta-
nowiących rezerwę kadrową tej jednostki, dla kandy-
datów wyrażających akces, którzy otrzymali zgodę
przełożonych właściwych w sprawach osobowych
oraz pozytywną opinię psychologa, zostanie prze-
prowadzony egzamin kwalifikacyjny, poprzedzony
wywiadem lekarskim, w:

1) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie –
w dniach 20 – 21 lutego 2006 r. – dla kandy-
datów z komend wojewódzkich Policji w: Bia-
łymstoku, Lublinie, Łodzi, Radomiu i Komendy
Stołecznej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach
i Komendy Głównej Policji;

2) Szkole Policji w Katowicach – w dniach 23 –
24 lutego 2006 r. – dla kandydatów z komend
wojewódzkich Policji w: Katowicach, Krako-
wie, Kielcach, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu;

3) Szkole Policji w Słupsku – w dniach 27 – 28
lutego 2006 r. – dla kandydatów z komend
wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Gdańsku,
Gorzowie Wlkp., Olsztynie, Poznaniu, Szczeci-
nie oraz ze Szkoły Policji w Słupsku.

§ 2
1. Do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa

w § 1, powołuje się komisję w składzie:
1) Przewodniczący – nadkom. Wojciech Kaliński –

specjalista Samodzielnego Pododdziału Antyter-
rorystycznego Policji KWP w Szczecinie;

2) Zastępca przewodniczącego – Halina Góralska
– podreferendarz Wydziału Rozwoju Współpra-
cy Międzynarodowej Policji Gabinetu KGP;

3) Członkowie:
a) podkom. Michał Pietrek – asystent KPP

w Policach KWP w Szczecinie,

b) kom. Juliusz Dmowski – lekarz Zespołu Me-
dycznego SP w Słupsku,

c) nadkom. Agata Niemyjska – ekspert Ze-
społu Psychologa-Koordynatora BKiSz KGP,

d) kom. Andrzej Sira – ekspert Zespołu Psy-
chologów KWP w Katowicach.

2. Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie oraz komendanci szkół Policji w Katowicach
i Słupsku wyznaczą odpowiednio:
1) policjantów lub pracowników Policji do prze-

prowadzenia egzaminów sprawnościowych,
w tym obsługi medycznej;

2) pomoc medyczną dla lekarza prowadzącego
wywiad lekarski;

3) lektorów języka angielskiego do przeprowadze-
nia egzaminów z języka angielskiego.

§ 3
1. Komisja, o której mowa w § 2, przeprowadzi eg-

zamin kwalifikacyjny w dniach od 20 do 28 lutego
2006 roku.

2. Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjne-
go przeprowadza się wywiad lekarski.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, będzie obej-
mował:
1) egzamin z języka angielskiego w Centrum Szko-

lenia Policji w Legionowie (tylko dla oficerów);
2) test sprawności fizycznej zgodnie z instrukcją

o przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej
dla policjantów stanowiącą załącznik do decyzji
nr 155 Komendanta Głównego Policji z dnia
4 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia
do użytku służbowego Instrukcji o przeprowa-
dzeniu testu sprawności fizycznej dla policjan-
tów (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 55);

3) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez
dwie podkomisje w składzie określonym przez
przewodniczącego komisji.

4. Policjanci przystępujący do egzaminu kwalifikacyjne-
go korzystać będą z nieodpłatnego zakwaterowania i
wyżywienia, według obowiązującej stawki „Sz”.

§ 4
1. Kryteria stosowane w ocenie kandydatów, z za-

strzeżeniem ust. 2, określa załącznik nr 1 do decyzji.
2. W trakcie testu sprawności fizycznej komisja będzie

posługiwała się zasadami i kryteriami określonymi
w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.
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3. Zasady prowadzenia wywiadu lekarskiego oraz
rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z właściwością,
określają członkowie komisji, o której mowa w § 2,
z uwzględnieniem wymogów stawianych uczest-
nikom misji pokojowych określonych przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych.

§ 5
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego komisja odno-

tuje w karcie egzaminacyjnej, której wzór stanowi
załącznik nr 2 do decyzji.

§ 6
Przewodniczący komisji, uwzględniając wyniki po-

stępowania kwalifikacyjnego, przedłoży do akceptacji
Komendanta Głównego Policji imienny wykaz poli-

cjantów mających wejść w skład XI rotacji Jednostki
Specjalnej Polskiej Policji oraz stanowiących rezerwę
kadrową na jej potrzeby.

§ 7
Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych

Policji oraz komórek Komendy Głównej Policji są zo-
bowiązani do udzielenia wszechstronnej pomocy
w sprawnym przeprowadzeniu egzaminów.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Załączniki
do decyzji nr 92
Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 lutego 2006 r.

Załącznik nr 1

Kryteria
obowiązujące przy kwalifikowaniu kandydatów

do Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

I. Kryterium obowiązujące wszystkich kandydatów – test sprawności fizycznej według norm określonych w
instrukcji o przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej dla policjantów, stanowiącej załącznik do decyzji nr
155 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbo-
wego Instrukcji o przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej dla policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 55).

II. Zgodnie z ww. decyzją, kandydaci są zobowiązani zaliczyć wszystkie próby, tj. uzyskać z każdej co naj-
mniej ocenę „2” lub wyższą, odpowiadającą liczbie przyznanych punktów. Niespełnienie tego warunku
ostatecznie dyskwalifikuje kandydata z egzaminu kwalifikacyjnego i skutkuje przyznaniem 0 pkt. Końcowy
wynik punktowy jest sumą ocen cząstkowych dzieloną przez 4.

III. Dodatkowe kryteria stosowane w ocenie kandydatów:
a) wzrost:

– 175 – 180 cm – 2 pkt
– powyżej 180 cm – 3 pkt

b) zajmowane stanowisko obecnie lub w przeszłości (brane powinno być pod uwagę
ostatnie 5 lat i co najmniej 2 letni okres służby w Pododdziałach Antyterrorystycznych
Policji, Oddziałach Prewencji Policji lub w służbach patrolowo-interwencyjnych)

c) posiadanie prawa jazdy, co najmniej kat. „C” lub wyższego
d) zdany egzamin z języka angielskiego (na co najmniej ocenę „2” – dopuszczającą) kwa-

lifikujący do udziału w misjach pokojowych
e) pobyt na misji:

– jeden pobyt na misji (pełna rotacja)
– wielokrotny pobyt na misji (pełne rotacje)

f) pełnienie służby na stanowisku kierowniczym – dowódczym w trakcie trwania misji

– 3 pkt
– 2 pkt

– 2 pkt

– 1 pkt
– 2 pkt
– 2 pkt

IV. Kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie może uzyskać 20 pkt. Warunkiem kwalifikacji są
pozytywne wyniki wywiadu lekarskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
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Załącznik nr 2

...............................................
miejscowość, data

KARTA EGZAMINU
KANDYDATA DO UDZIAŁU W TYMCZASOWEJ MISJI ADMINISTRACYJNEJ ONZ W KOSOWIE

.............................................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia)

.............................................................................................................................................................
(stanowisko, komórka organizacyjna KWP, KPP, KMP)

.............................................................................................................................................................
(praca w AT, OPP lub służbach PI w okresie od ............................ do ............................)

Dodatkowe dane o kandydacie
1. Wzrost 5. Obwód klatki piersiowej
2. Nr kołnierzyka 6. Nr butów
3. Obwód pasa 7. Nr rękawiczek
4. Nr czapki

Lp. Egzamin Ocena Podpis
egzaminującego Punkty

wiek ........... (wpisuje policjant)

I

II

III

1. Sprawność
fizyczna ćwiczenie

IV
jeden wynik będący
średnią ocen

2. Wzrost (wpisuje instruktor WF) .............................

3. Liczba pobytów na misjach pokojowych wpisuje policjant

4. Egzamin z języka angielskiego w CSP

5. Miejsce pełnienia służby (wpisuje policjant) .............................................................

6. Prawo jazdy (kategoria) .............................

Razem

verte
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Wynik wywiadu lekarskiego
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Stanowisko komisji* ....................................................

Podpisy członków komisji:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

* należy wpisać – zakwalifikowany lub niezakwalifikowany


