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OTWARCIE JUBILEUSZOWEJ XXX EDYCJI KONKURSU
„POLICJANT ROKU RUCHU DROGOWEGO”
Data publikacji 19.09.2017

W Komendzie Stołecznej Policji zainaugurowano dziś Finał Krajowy XXX edycji Ogólnopolskiego
Konkursu ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego”. Najlepsi funkcjonariusze drogówki z całego kraju
przystąpią do rywalizacji o tytuł Policjanta Roku Ruchu Drogowego. Zawody będą rozgrywane
przez trzy dni w sześciu konkurencjach sprawdzających ich wiedzę i umiejętności zawodowe.
Konkurencje zostaną rozegrane na terenie Warszawy oraz Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie.
Uroczysta inauguracja Finału Krajowego XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu Drogowego”
odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. Uczestników zawodów oraz zaproszonych gości powitał gospodarz
zawodów Komendant Stołeczny Policji insp. Rafał Kubicki, natomiast oﬁcjalnego otwarcia zawodów dokonał Zastępca
Komendanta Głównego Policji KGP nadinsp. Jan Lach.
– Zawody dla policjantów ruchu drogowego mają długą tradycję i pokazują, jak ważna jest Wasza rola w życiu
społecznym. W swoich garnizonach konkurowaliście o miano najlepszego, a przed Wami ﬁnałowa rozgrywka, której
będą mogli się również przyglądać mieszkańcy Warszawy. Poszczególne konkurencje pozwolą Wam sprawdzić swoją
wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Będą jednocześnie doskonałą okazją do zaprezentowania szerszej publiczności
trudów Waszej służby, w której na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Życzę Wam powodzenia i uzyskania satysfakcjonujących wyników – powiedział na zakończenie generał.
W otwarciu zwodów uczestniczyli również:: Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Zdzisław Sudoł, Zastępca
Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Andrzej Krajewski oraz Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp.
Marcin Szyndler.
Następnie odbyło się losowanie numerów startowych do poszczególnych konkurencji. W dniu dzisiejszym zawodnicy
przystąpią do testu ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: prawo o ruchu drogowym, o kierujących
pojazdami, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia oraz regulujących transport drogowy, a także tematyki związanej z podejmowaniem interwencji wobec
osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn oraz innych przepisów
służbowych.
Wyłonienie najlepszych policjantów do współzawodnictwa w ﬁnale krajowym konkursu poprzedzone jest eliminacjami
przeprowadzonymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Następnie każda Komenda Wojewódzka Policji/Komenda
Stołeczna Policji zgłasza do udziału w konkursie dwóch policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na drodze.
Organizator konkursu dodatkowo zaprosił dwóch żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy wezmą udział w ﬁnale na
zasadzie honorowego uczestnictwa. W sumie startuje 36 zawodników, reprezentujących 17 garnizonów Policji oraz
Żandarmerię Wojskową.

Finał Konkursu obejmuje następujące konkurencje:
Konkurencja K-1 – test ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: prawo o ruchu drogowym, o kierujących
pojazdami, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia oraz regulujących transport drogowy, a także tematyki związanej z podejmowaniem interwencji wobec
osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn oraz innych przepisów
służbowych;
Konkurencja K-2 – strzelanie z broni służbowej z dobiegiem (strzelnica Centrum Szkolenia Policji w Legionowie);
Konkurencja K-3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Jarzębskiego w Warszawie;
Konkurencja K-4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym (autodrom Automobilklubu Polski w Warszawie);
Konkurencja K-5 – jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze oraz przebiegnięcie
wyznaczonego odcinka (autodrom Automobilklubu Polski w Warszawie);
Konkurencja K-6 – test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych (siedziba Automobilklub Polski w Warszawie).
Laureatów ﬁnału konkursu, zarówno w klasyﬁkacji indywidualnej, jak i drużynowej, poznamy na uroczystym
zakończeniu, które odbędzie się w najbliższy piątek. Zwycięzcy otrzymają puchary oraz nagrody ﬁnansowe ufundowane
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji.
(KSP / BRD KGP/ mw)

