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DECYZJA NR 149 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy
i umiejętności zawodowych policjantów

§ 1
W 2006 roku polecam przeprowadzenie kolejnych

edycji:
1) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Dro-

gowego”;
2) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji

Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”;
3) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnico-

wych „Dzielnicowy Roku”;
4) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kry-

minalnej”;
5) Kynologicznych Mistrzostw Policji;

– zwanych dalej „konkursami”.

§ 2
1. Komendanci powiatowi (miejscy) i rejonowi Policji

przeprowadzą do dnia 31 maja 2006 roku spraw-
dziany wiedzy zawodowej i na ich podstawie oraz
na podstawie wyników ostatnio przeprowadzonych
sprawdzianów strzeleckich i sprawnościowych wy-
typują kandydatów do uczestnictwa w eliminacjach
do konkursów na szczeblu wojewódzkim.

2. Komendanci, o których mowa w ust. 1, mogą prze-
prowadzić dodatkowe sprawdziany wiedzy i umie-
jętności zawodowych, w szczególności, gdy wynika
to ze specyfiki rodzaju służby objętej konkursem.

3. Sprawdzian wiedzy zawodowej, o którym mowa w
ust. 1, należy przeprowadzić na podstawie testów
wiedzy opracowanych przez zespoły powołane decy-
zjami komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji.

4. Zabrania się wyłączania policjantów z bieżących
zadań służbowych w celu udziału w grupach tre-
ningowych przygotowujących się do zawodów.

§ 3
1. Komendanci wojewódzcy/Stołeczny Policji spra-

wują bezpośredni nadzór nad organizacją i prze-
prowadzeniem w terminie:
a) do dnia 30 czerwca 2006 roku eliminacji na

szczeblu wojewódzkim konkursów wymienio-
nych w § 1 pkt 2-5;

b) do dnia 31 sierpnia 2006 roku eliminacji na
szczeblu wojewódzkim Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Policjant Ruchu Drogowego”
– zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami.

2. Testy wiedzy na eliminacji I stopnia – szczebel
wojewódzki – opracują szkoły Policji i prześlą do
KWP/KSP do dnia 31 maja 2006 roku.

§ 4
1. Komendant Szkoły Policji w Słupsku zorganizuje

i przeprowadzi finał Ogólnopolskich Zawodów Po-
licjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Pa-
trol Roku” – w dniach 13-15 września 2006 roku.

2. Komendant Szkoły Policji w Pile zorganizuje
i przeprowadzi finał Ogólnopolskiego Konkursu
„Policjant Służby Kryminalnej” – w dniach 14-15
września 2006 roku.

3. Komendant Szkoły Policji w Katowicach zorgani-
zuje i przeprowadzi finał Ogólnopolskich Zawodów
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” –
w dniach 5-6 października 2006 roku.

4. Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie zorganizuje i przeprowadzi finały:
1) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu

Drogowego” – w dniach 7-9 września 2006 r.
2) Kynologicznych Mistrzostw Policji – w dniach

18-22 września 2006 roku.

§ 5
Komendanci szkół policyjnych, odpowiednio dla

każdego konkursu:
1) powołają zespół organizacyjny konkursu i wyznaczą

zadania poszczególnym jego członkom; w skład ze-
społu oraz do realizacji określonych zadań można
powołać policjantów z innych jednostek organiza-
cyjnych Policji w uzgodnieniu z ich kierownikami.

2) przygotują i przedstawią do zatwierdzenia Komen-
dantowi Głównemu Policji:
a) regulamin konkursu – do dnia 15 kwietnia

2006 roku;
b) preliminarz wydatków związanych z organiza-

cją i przeprowadzeniem finału konkursu – do
dnia 31 maja 2006 roku.

§ 6
Dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz ko-

mendanci wojewódzcy/Stołeczny Policji udzielą po-
mocy szkołom policyjnym w przygotowaniu poszcze-
gólnych konkursów.

§ 7
Przedstawiciele Biura Prewencji i Ruchu Drogowego
oraz Biura Kryminalnego KGP uczestniczą w zawo-
dach finałowych w charakterze obserwatorów.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski


