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29
ZARZĄDZENIE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Tekst ujednolicony1

1 Ujednolicony tekst zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i
zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, zawarty w niniejszym wydawnictwie, nie ma mocy
prawnej tekstu jednolitego i sporządzony został dla celów praktyki. W aktach prawnych i innych dokumentach prawnych należy więc po-
woływać się na teksty zarządzeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji:
− zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu dzia-
łania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, opublikowanego w Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 17 – zarządzenie
weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2000 r.,

− zarządzenia nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, opublikowanego w Dz. Urz.
KGP Nr 7,  poz. 73 – zarządzenie weszło w życie z dniem 23 października 2000 r.,  z mocą od dnia 1 lipca 2000 r.

− zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, opublikowanego w Dz. Urz. KGP Nr 5,
poz. 23 – zarządzenie weszło w życie z dniem 30 marca 2002 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1
1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady orga-

nizacji i zakres działania Komendy Głównej Policji,
zwanej dalej w skrócie „KGP”, komendy woje-
wódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, ko-
misariatu i komisariatu specjalistycznego Policji
oraz Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej, od-
działu prewencji Policji, samodzielnego podod-
działu prewencji Policji, samodzielnego podod-
działu antyterrorystycznego Policji, a także ośrod-
ka szkolenia Policji.

2. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendan-
ta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej
Policji stosuje się odpowiednio do Komendanta
Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji, z
zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendan-
ta powiatowego Policji i komendy powiatowej Po-
licji stosuje się odpowiednio do komendanta miej-
skiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz do
Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Sto-
łecznej Policji.

4. Do Wyższej Szkoły Policji przepisy zarządzenia
stosuje się w zakresie nie uregulowanym przepi-
sami o wyższym szkolnictwie wojskowym.

§ 2
Przez użyte w zarządzeniu określenia należy ro-

zumieć:
1) jednostka organizacyjna Policji, zwana dalej „jed-

nostką Policji” - KGP, komendę wojewódzką Poli-
cji, komendę powiatową Policji, komisariat Policji,
komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę
Policji, szkołę policyjną, oddział prewencji Policji,
samodzielny pododdział prewencji Policji, samo-
dzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz
ośrodek szkolenia Policji,

2) komendant Policji – Komendanta Głównego Policji,
komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta
powiatowego Policji, komendanta komisariatu i
komendanta komisariatu specjalistycznego Policji,
Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta
szkoły policyjnej,

3) kierownik jednostki  Policji − komendanta Policji,
dowódcę oddziału prewencji Policji, dowódcę sa-
modzielnego pododdziału prewencji Policji, do-
wódcę samodzielnego pododdziału antyterrorys-
tycznego Policji oraz kierownika ośrodka szkolenia
Policji,

4) komórka organizacyjna, zwana dalej „komórką” −
wyodrębnioną część struktury organizacyjnej,

5) struktura organizacyjna jednostki Policji, zwana
dalej „strukturą organizacyjną” – układ i wzajemne
zależności między poszczególnymi jej komórkami
oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz
specjalizację zadań służbowych w jednostce Poli-
cji,

6) struktura etatowa jednostki Policji, zwana dalej
„strukturą etatową” – dane określające nazwy i
liczbę stanowisk etatowych oraz ich zaszerego-
wanie i przyporządkowanie do komórek,

7) stanowisko policyjne – stanowisko, na którym
pełni służbę policjant,

8) stanowisko pracownicze etatowe:



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6                                                                             Poz. 29-67-

a) stanowisko, na którym zatrudnia się pracow-
nika − na podstawie przepisów o służbie cy-
wilnej − w komendzie, komisariacie i ko-
misariacie specjalistycznym Policji,

b) stanowisko, na którym zatrudnia się nauczy-
ciela akademickiego − na podstawie przepisów
o szkolnictwie wyższym − w Wyższej Szkole
Policji,

c) stanowisko inne niż obsługi, na którym zatrud-
nia się pracownika nie będącego nauczycielem
akademickim − na podstawie przepisów o szkol-
nictwie wyższym – w Wyższej Szkole Policji,

d) stanowisko inne niż robotnicze, na którym za-
trudnia się pracownika − na podstawie kodek-
su pracy – w szkole policyjnej lub ośrodku
szkolenia Policji,

9) stanowisko etatowe – stanowisko policyjne lub
stanowisko pracownicze etatowe,

10) stanowisko pracownicze pozaetatowe:
a) stanowisko, na którym zatrudnia się pracow-

nika − na podstawie przepisów o pracowni-
kach urzędów państwowych – w komendzie,
komisariacie i komisariacie specjalistycznym
Policji,

b) stanowisko obsługi, na którym zatrudnia się
pracownika − na podstawie przepisów o szkol-
nictwie wyższym – w Wyższej Szkole Policji,

c) stanowisko robotnicze, na którym zatrudnia
się pracownika − na podstawie kodeksu pracy
– w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia
Policji,

11) stanowisko kierownicze – stanowisko etatowe:
kierownika jednostki Policji i jego zastępcy, szefa
logistyki, szefa sztabu, kierownika komórki i jego
zastępcy,

12) etat jednostki Policji – dokument określający jej
strukturę etatową,

13) etat komórki – wyodrębnioną część etatu KGP,
14) normatyw etatowy − minimalną liczbę stanowisk

etatowych ustaloną dla jednostki Policji lub ko-
mórki.

§ 3
1. Przy tworzeniu i przekształcaniu struktury orga-

nizacyjnej należy kierować się wymogami spraw-
ności działania w realizacji ustawowych zadań Policji.

2. Przy tworzeniu i przekształcaniu struktury orga-
nizacyjnej należy uwzględnić specjalizację zadań
oraz sprawność i ciągłość ich realizacji.

3. Struktura organizacyjna zawiera stanowiska eta-
towe, a także stanowiska pracownicze poza-
etatowe, określone w planie zatrudnienia i ewiden-
cjonowane poza etatem jednostki Policji.

4. Strukturę organizacyjną określa regulamin jednostki
Policji.

§ 4
1. Komórka może ulegać podziałowi na komórki niż-

szego szczebla przy zachowaniu hierarchii komórek

i obowiązujących normatywów etatowych okre-
ślonych w zarządzeniu.

2. Komórka nie posiadająca stanowiska kierowniczego
nie ulega podziałowi na komórki niższego szczebla.

§ 5
Stanowisko samodzielne można tworzyć, jeżeli za-

kres zadań wymaga szczególnych kwalifikacji lub
umiejętności zawodowych.

§ 6
Kierownik jednostki Policji oraz kierownik komórki

może powołać nieetatowy zespół do zadań przez nie-
go określonych.

§ 7
Komendant Główny Policji podejmuje decyzje w

sprawach:
1. tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek

w KGP,
2. tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek o

charakterze naukowym i dydaktyczno-wycho-
wawczym w Wyższej Szkole Policji, w zakresie
ustalonym odrębnymi przepisami,

3. tworzenia lub likwidacji oddziału prewencji Policji,
samodzielnego pododdziału prewencji Policji oraz
samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego
Policji,

4. tworzenia lub likwidacji szkoły policyjnej i ośrodka
szkolenia Policji.

§ 82

1. Komendant wojewódzki Policji podejmuje decyzje
w sprawach:
1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komó-

rek w komendzie wojewódzkiej Policji,
2) tworzenia lub likwidacji komisariatu specjali-

stycznego Policji w porozumieniu z Komendan-
tem Głównym Policji oraz przekształcania jego
struktury etatowej,

3) ustalania lub przekształcania struktury etatowej
oddziału prewencji Policji, samodzielnego pod-
oddziału prewencji Policji oraz samodzielnego
pododdziału  antyterrorystycznego Policji za
zgodą Komendanta Głównego Policji,

4) ustalania lub przekształcania struktury etatowej
ośrodka szkolenia Policji, z zachowaniem liczby

                                                          
2 Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca

2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jed-
nostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23)
wprowadziło przepis przejściowy zawarty w § 2 tego zarządzenia
w brzmieniu:
„§ 2. 1. Komendanci Policji wymienieni w § 8 – 11 dostosują
struktury organizacyjne podległych jednostek Policji do wymogów
określonych w zarządzeniu w terminie nie dłuższym niż 90 dni od
dnia wejścia w życie zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Komórki o nazwie „Dyspozycja Komendanta” utworzone przed
dniem wejścia w życie zarządzenia mogą funkcjonować do dnia
31 grudnia 2003 roku.”
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etatów policyjnych przyznanych przez Komen-
danta Głównego Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji może zwiększyć liczbę
etatów policyjnych, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 92

Komendant powiatowy Policji podejmuje decyzje w
sprawach:
1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek

w komendzie powiatowej Policji,
2) tworzenia lub likwidacji komisariatu Policji,
3) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek i

stanowisk w komisariacie Policji.

§ 102

Komendant Wyższej Szkoły Policji podejmuje decy-
zje w sprawach tworzenia, likwidacji lub przekształ-
cania komórek, realizujących zadania o charakterze
wspomagającym działalność szkoły w zakresie organi-
zacyjnym, logistycznym i technicznym.

§ 112

Komendant szkoły policyjnej podejmuje decyzje w
sprawach tworzenia, likwidacji lub przekształcania
komórek w szkole policyjnej.

Rozdział 2
Szczegółowe zasady organizacji

§ 12
1. Strukturę etatową ustala się z zachowaniem w

skali województwa następujących proporcji między
liczbą stanowisk policyjnych w poszczególnych
korpusach a ogólną liczbą etatów policyjnych:
1) oficerów       - 19 %
2) aspirantów       - 34 %
3) podoficerów i szeregowych  - 47 %

2. W wypadku utworzenia w korpusie oficerów lub
aspirantów stanowisk policyjnych w liczbie mniejszej
niż wynikająca z proporcji, określonej w ust. 1, można
o powstałą różnicę zwiększyć liczbę stanowisk poli-
cyjnych w korpusach odpowiednio niższych.

3. Proporcje, o których mowa w ust. 1, stosuje się do
ustalenia struktury etatowej Komendy Stołecznej
Policji.

4. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można
zwiększyć proporcje określone w ust. 1 w pkt 1 i 2.

5. Etaty policyjne w rewirach dzielnicowych i w po-
sterunkach Policji, finansowane przez gminę, po-
wiat lub samorząd województwa, nie wpływają na
liczbę stanowisk policyjnych w korpusach wymie-
nionych w ust. 1 i na normatyw etatowy.

§ 13
1. Komórkę można tworzyć:

1) w KGP – jako: biuro (inspektorat, laboratorium),
zarząd, wydział, sekcję, zespół i stanowisko
samodzielne;

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – jako: wy-
dział (inspektorat, laboratorium), sekcję, izbę
dziecka, referat, ogniwo, orkiestrę, sekcję mu-
zyczną, zespół i stanowisko samodzielne,

3) w komendzie powiatowej Policji – jako: sekcję,
izbę dziecka, referat, ogniwo, posterunek Poli-
cji, rewir dzielnicowych, zespół i stanowisko
samodzielne,

4) w komisariacie Policji – jako: referat, ogniwo,
posterunek Policji, rewir dzielnicowych, zespół i
stanowisko samodzielne, z zastrzeżeniem ust. 2,

5) w komisariacie specjalistycznym Policji – jako:
referat, ogniwo, zespół i stanowisko samodziel-
ne, z zastrzeżeniem ust. 2,

6) w Wyższej Szkole Policji do realizacji zadań o
charakterze wspomagającym organizacyjnie, lo-
gistycznie i technicznie – jako: wydział, sekcję,
ogniwo, zespół i stanowisko samodzielne,

7) w szkole policyjnej:
a) do realizacji zadań o charakterze dydaktycz-

no-wychowawczym – jako: zakład, studium,
wydział, bibliotekę i zespół,

b) do realizacji zadań o charakterze wspoma-
gającym organizacyjnie, logistycznie i tech-
nicznie – jako: wydział, sekcję, ogniwo, ze-
spół i stanowisko samodzielne.

8) w ośrodku szkolenia Policji – jako: zespół i sta-
nowisko samodzielne,

9) w oddziale prewencji Policji i samodzielnym
pododdziale prewencji Policji – jako: kompanię,
pluton, drużynę, zespół, załogę i stanowisko
samodzielne,

10) w samodzielnym pododdziale antyterrorysty-
cznym Policji – jako: kompanię, pluton, drużynę,
referat, zespół i stanowisko samodzielne.

2. W komisariacie i komisariacie specjalistycznym Po-
licji o stanie etatowym powyżej 60 można tworzyć
sekcję.

3. Posterunek Policji tworzy się do realizacji zadań z
zakresu służb: prewencyjnej i kryminalnej.

4. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można
tworzyć inne komórki niż wymienione w ust. 1, je-
żeli wynika to z odrębnych przepisów.

§ 143

                                                          
3 Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 paź-

dziernika 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegóło-
wych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz.
73), które weszło w życie z dniem 23 października 2000 r., z
mocą od dnia 1 lipca 2000 r., wprowadziło przepis przejściowy
zawarty w § 2 tego zarządzenia w brzmieniu:
„§ 2. 1. W wypadku, gdy utworzenie komórki zgodnie z norma-

tywem etatowym określonym w § 1 pkt 7 skutkowałoby nie-
zachowaniem równorzędności komórki, dopuszcza się utwo-
rzenie komórki zgodnie z normatywem etatowym obowiązują-
cym do dnia wejścia w życie zarządzenia.
2. Komórka, o której mowa w ust. 1, może funkcjonować do

dnia 30 czerwca 2003 roku.
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1. Komórkę można tworzyć, z zastrzeżeniem pkt 6,
jeżeli normatyw etatowy wynosi:
1) dla wydziału (inspektoratu, laboratorium) − 10   
2) dla sekcji:

a)  w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji,
Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej
− 6,

b) w komendzie powiatowej Policji i komisaria-
cie Policji, o którym mowa w §13 ust. 2
− 10,

3) dla referatu: w komendzie wojewódzkiej Policji,
komendzie powiatowej Policji, komisariacie i
komisariacie specjalistycznym Policji oraz w
samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym
Policji  − 8,

4) dla ogniwa: w komendzie wojewódzkiej Policji,
w komendzie powiatowej Policji, komisariacie i
komisariacie specjalistycznym Policji, Wyższej
Szkole Policji i szkole policyjnej − 6,

5) dla zespołu i załogi − 2,
6) dla rewiru dzielnicowych − 3  stanowiska poli-

cyjne,
7) dla posterunku Policji  − 5.

2. Komórkę można tworzyć, jeżeli liczba stanowisk
policyjnych wynosi:
1) dla kompanii podzielonej na plutony − 40 – 110,
2) dla plutonu podzielonego na drużyny −13 − 39,
3) dla drużyny − 4 – 12.

3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można
utworzyć komórkę o liczbie stanowisk etatowych
mniejszej od normatywu etatowego i liczby sta-
nowisk policyjnych określonych w ust. 1 i 2.

4.   Określa się normatywy etatowe:
1) dla oddziału prewencji Policji − 240,
2) dla samodzielnego pododdziału prewencji Policji

− 115,
3) dla samodzielnego pododdziału antyterrorystycz-

nego Policji − 50.
5. Nie określa się normatywu etatowego:

1) w KGP − dla biura (inspektoratu, laboratorium) i
zarządu,

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – dla izby
dziecka, orkiestry i sekcji muzycznej,

2a) w komendzie powiatowej Policji − dla izby
dziecka,

2) w szkole policyjnej − dla: zakładu, studium, wy-
działu realizującego zadania o charakterze dy-
daktyczno-wychowawczym i biblioteki.

§ 15
1. Komendant Policji może tworzyć nieetatowe pod-

oddziały policyjne z zachowaniem liczby stanowisk
policyjnych określonych w § 14 ust. 2.

                                                                                                     
3. W wypadku utworzenia komórki, o której mowa w ust. 1, do

etatu jednostki Policji dołącza się wykaz zawierający nazwę
tej komórki.”

2. W Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej nieeta-
towymi pododdziałami policyjnymi dowodzi etato-
wy dowódca kompanii.

§ 16
Komisariat Policji tworzy się, jeżeli liczba stano-

wisk etatowych jest nie mniejsza niż 25.

§ 17
Komisariat specjalistyczny Policji tworzy się, jeżeli

liczba stanowisk etatowych jest nie mniejsza niż 15.
§ 18

1. Stanowiska zastępcy naczelnika wydziału lub za-
stępcy naczelnika sekcji można tworzyć, jeżeli
liczba stanowisk etatowych wynosi co najmniej:
1) 20 – jedno stanowisko,
2) 40 – dwa stanowiska,
3) 80 – trzy stanowiska.

2. Stanowisko zastępcy dowódcy kompanii można
tworzyć, jeżeli liczba stanowisk policyjnych w
kompanii wynosi co najmniej 50.

3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można
utworzyć większą liczbę stanowisk, o których
mowa w ust. 1.

§ 19
1. Stanowisko zastępcy kierownika jednostki Policji

można tworzyć w liczbie:
1) 3 - w komendzie powiatowej Policji, w której

liczba stanowisk etatowych wynosi od 501
wzwyż,

2) 2 - w komendzie powiatowej Policji, w której
liczba stanowisk etatowych wynosi  do 500,

3) 2 - w komisariacie i komisariacie specjalistycz-
nym Policji, w którym liczba stanowisk etato-
wych wynosi od 61 wzwyż,

4) 1- w komisariacie i komisariacie specjalistycz-
nym Policji, w którym liczba stanowisk etato-
wych wynosi do 60,

5) 2 - w Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej,
6) 1 - w ośrodku szkolenia Policji, w którym liczba

stanowisk etatowych wynosi co najmniej 25.
2. Liczbę stanowisk zastępcy dowódcy oddziału pre-

wencji Policji i samodzielnego pododdziału prewen-
cji Policji oraz samodzielnego pododdziału antyter-
rorystycznego Policji określa Komendant Główny
Policji.

3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można
utworzyć większą liczbę stanowisk, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 – 5.

§ 20
W Komendzie Głównej Policji, w poszczególnych

służbach Policji, komórki noszą nazwy określone przez
Komendanta Głównego Policji.

§ 21
1. W służbie kryminalnej Policji, z zastrzeżeniem

§ 20, komórki noszą nazwy: kryminalna, operacyj-
no-rozpoznawcza, dochodzeniowo-śledcza, do
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walki z przestępczością gospodarczą, do walki z
przestępczością narkotykową, do walki z korupcją,
wykroczeń, obserwacji, techniki operacyjnej, tech-
niki kryminalistycznej, laboratorium kryminalistycz-
ne, poszukiwań i identyfikacji, międzynarodowej
współpracy Policji, analizy kryminalnej.

2. Komórkę o nazwie „techniki operacyjnej”, „labora-
torium kryminalistyczne”, międzynarodowej
współpracy Policji” tworzy się wyłącznie w ko-
mendzie wojewódzkiej Policji.

3. Komórkę o nazwie „operacyjno-rozpoznawcza”
można tworzyć wyłącznie jako komórkę niższego
szczebla w komórce o nazwie „kryminalna”.

§ 22
1.  W służbie prewencyjnej Policji, z zastrzeżeniem

§ 20, komórki noszą nazwy: prewencji, prewencji
kryminalnej, wywiadowcza, patrolowa, interwen-
cyjna lub patrolowo-interwencyjna, sztab Policji,
stanowisko kierowania, dyżurnych, organizacji
służby, zarządzania kryzysowego, operacji policyj-
nych, negocjacji policyjnych, ruchu drogowego,
dzielnicowych, policji sądowej, konwojowa,
ochronna lub konwojowo-ochronna, nieletnich i pa-
tologii, przewodników psów służbowych, prewencji
na wodach, lotnictwa policyjnego, konna, strzeżony
ośrodek dla cudzoziemców, pomieszczenie dla osób
zatrzymanych, areszt w celu wydalenia, postępo-
wań administracyjnych, izba dziecka.

2. W oddziale prewencji Policji, samodzielnym podod-
dziale prewencji Policji i samodzielnym podod-dziale
antyterrorystycznym Policji komórki, o których mo-
wa w § 13 ust. 1 pkt 9 i 10, noszą nazwy określo-
ne przez Komendanta Głównego Policji.

§ 23
W służbie wspomagającej działalność Policji w za-

kresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, z
zastrzeżeniem § 20, komórki noszą nazwy: inspekto-
rat komendanta lub inspekcji, prawna, kadr, szkolenia,
organizacji Policji lub organizacyjno-etatowa, prezy-
dialna, finansów, zaopatrzenia, gospodarki materiało-
wo-technicznej, administracyjno-gospodarcza, trans-
portu, inwestycji, remontów, zamówień publicznych,
łączności, informatyki, prasowa, bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, medycyny
pracy, wspomagająca, psychologów, sportowo-
-szkoleniowa, ochrony informacji niejawnych, kance-
laria tajna, centralna składnica uzbrojenia, składnica
mundurowa, zarządzania jakością, orkiestra reprezen-
tacyjna Policji, orkiestra policyjna, instrumentów
drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumen-
tów perkusyjnych.
1. Komórkę o nazwie „psychologów” tworzy się

wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji,
Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej.

2. Komórki o nazwach: „sportowo-szkoleniowa”,
orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra poli-

cyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów
blaszanych, instrumentów perkusyjnych można
tworzyć wyłącznie w komendzie wojewódzkiej
Policji.

3. Komórkę o nazwie „kadr” lub „szkolenia” można
tworzyć wyłącznie jako komórkę niższego szcze-
bla w komórce o nazwie „kadr i szkolenia” w ko-
mendzie lub komisariacie Policji.

4. Komórkę o nazwie „centralna składnica uzbroje-
nia” tworzy się wyłącznie w Komendzie Stołecz-
nej Policji.

5. Komórkę o nazwie „składnica mundurowa” two-
rzy się wyłącznie w Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Łodzi.

6. W Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej ko-
mórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 i pkt
7 lit. b, noszą nazwy wymienione w ust. 1 oraz:
wydawnictw i poligrafii, organizacji dydaktyki, or-
ganizacji szkolenia, żywnościowa, medyczna.

7. W szkole policyjnej komórki, o których mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 7 lit. a, noszą nazwy określone
przez komendanta szkoły policyjnej.

8. W ośrodku szkolenia Policji:
1) komórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt

8, noszą nazwy: dydaktyczno-wychowawcza,
dowódczo-organizatorska, doskonalenia zawo-
dowego, doskonalenia kadr policji wodnej,

2) komórkę o nazwie „doskonalenia kadr policji
wodnej” tworzy się wyłącznie w Ośrodku
Szkolenia Policji w Olsztynie.

§ 242

Komórce można nadać nazwę inną, niż wymienio-
na w zarządzeniu, za zgodą Komendanta Głównego
Policji albo jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.

§ 25
1. Komórki można łączyć w ramach służby Policji,

zachowując co najmniej jedną z nazw określonych
w zarządzeniu.

2. Nazwa komórki niższego szczebla nie może być
tożsama z nazwą komórki wyższego szczebla.

3. Nazwom wymienionym w § 21 – 23 można nadać
brzmienie poprzez dodanie wyrazów „do spraw”.

4. W wypadku, gdy komórka dzieli się na komórki o
tożsamym zakresie zadań można odstąpić od na-
dania nazw wymienionych w § 21 – 23 i zasto-
sować oznaczenie liczbami rzymskimi.

5. (skreślony)4.
§ 25a

1. Etat jednostki Policji wprowadza się w następują-
cych wypadkach:
1) utworzenia jednostki Policji,

                                                          
4 Przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego

Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniającego zarządzenie w
sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania ko-
mend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23), które weszło w życie z dniem 30
marca 2002 r.
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2) reorganizacji lub zmiany struktury etatowej jed-
nostki Policji, w wyniku której etat stałby się
niejasny lub nieczytelny.

2. Etat jednostki Policji uchyla się w wypadku likwi-
dacji jednostki Policji lub w wypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Etat jednostki Policji wprowadza się, dokonuje w
nim zmian lub uchyla decyzją w formie rozkazu or-
ganizacyjnego zawierającą uzasadnienie, wydaną
co najmniej 30 dni przed wejściem jej w życie, z
zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

4. W szczególnie uzasadnionym wypadku dopuszcza
się wydanie rozkazu organizacyjnego bez zacho-
wania terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Zmiana struktury organizacyjnej, o której mowa w
§ 3 oraz wynikające z niej zmiany w etacie jed-
nostki Policji wchodzą w życie z tym samym
dniem.

§ 25b
1. Etat jednostki Policji wprowadza, dokonuje w nim
zmian lub uchyla:

1) Komendant Główny Policji w odniesieniu do:
a) KGP,
b) Wyższej Szkoły Policji,

2) komendant wojewódzki Policji w odniesieniu do:
a) komendy wojewódzkiej Policji,
b) komisariatu specjalistycznego Policji,
c) ośrodka szkolenia Policji,
d) oddziału prewencji Policji i samodzielnego

pododdziału prewencji Policji oraz samodziel-
nego pododdziału antyterrorystycznego Poli-
cji,

3) komendant powiatowy Policji w odniesieniu do:
a) komendy powiatowej Policji,
b) komisariatu Policji,

4) komendant szkoły policyjnej w odniesieniu do
szkoły policyjnej.

2. Zmian w etacie Wyższej Szkoły Policji, w części
dotyczącej zadań o charakterze wspomagającym
organizacyjnie, logistycznie i technicznie, dokonuje
Komendant Wyższej Szkoły Policji.

3. Możliwości finansowe wprowadzenia etatu lub
dokonania w nim zmian potwierdza na rozkazie or-
ganizacyjnym główny księgowy jednostki Policji
lub kierownik komórki właściwej w sprawach fi-
nansowych.

§ 25c
W wypadku stwierdzenia błędów w etacie jed-

nostki Policji lub w rozkazie organizacyjnym podmiot,
który wydał ten dokument obowiązany jest usunąć
błędy na polecenie:
1) Komendanta Głównego Policji − w odniesieniu do

jednostek Policji, o których mowa w § 25b ust. 1
pkt 2 - 4,

2) komendanta wojewódzkiego Policji − w odniesieniu
do jednostek Policji, o których mowa w § 25b ust.
1 pkt 3.

 § 265

Ustala się:
1) wzór formularza etatu jednostki Policji, stanowiący

załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) sposób sporządzania etatu jednostki Policji, okre-
ślony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 3
Zakresy działania

§ 27
Do zakresu działania Komendy Głównej Policji na-

leży:
1) inicjowanie i koordynowanie działań jednostek

Policji w zakresie celów określonych, jako usta-
wowe zadania Policji oraz kontrolowanie wyko-
nania tych zadań,

2) tworzenie warunków do sprawnej i skutecznej
działalności służb Policji,

3) tworzenie warunków do sprawnego rozpoznania
oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej,
transgranicznej i narkotykowej,

4) wykrywanie i ściganie przedsięwzięć gospodar-
czych i operacji finansowych mających na celu
wprowadzenie do legalnego obrotu środków uzy-
skanych z działalności przestępczej,

5) wykrywanie i ściganie przestępstw korupcyjnych
związanych ze znacznymi rozmiarami nielegalnie
uzyskiwanych korzyści lub powodujących po-
ważne szkody w funkcjonowaniu administracji
publicznej i innych instytucji państwowych albo
w obrocie gospodarczym,

6) realizacja programów ochrony świadków koron-
nych i osób dla nich najbliższych,

7) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz opra-
cowywanie programów mających na celu zapo-
bieganie tym zjawiskom i ich zwalczanie, a także
udzielanie pomocy przy wdrażaniu tych przed-
sięwzięć przez jednostki Policji,

8) inspirowanie, organizowanie, koordynowanie i
nadzorowanie realizacji zadań jednostek Policji w
wypadku konieczności podjęcia działań zmierza-

                                                          
5 − Załącznik nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do

zarządzenia nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 paź-
dziernika 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegó-
łowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisaria-
tów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 7, poz. 73), które weszło w życie z dniem 23 października
2000 r., z mocą od dnia 1 lipca 2000 r.,
  − załącznik nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do
zarządzenia nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 paź-
dziernika 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegó-
łowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisaria-
tów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7,
poz. 73), które weszło w życie z dniem 23 października 2000 r., z
mocą od dnia 1 lipca 2000 r. i zmienionym zarządzeniem nr 2
Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniają-
cego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i
zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek orga-
nizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23), które weszło w
życie z dniem 30 marca 2002 r.
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jących do zapewnienia bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego w ramach prowadzonych operacji
policyjnych,

9) wspomaganie działań jednostek Policji w wypad-
kach konieczności udzielenia im wsparcia w
sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania
bądź obejmujących zasięgiem obszar więcej niż
jednego województwa,

  9a) organizowanie, nadzór i koordynowanie systemu
negocjacji policyjnych,

10) bezpośrednia współpraca z zagranicznymi forma-
cjami policyjnymi lub ich organizacjami międzyna-
rodowymi oraz organami i instytucjami uprawnio-
nymi do zapobiegania i zwalczania przestępczo-
ści, koordynacja działań Policji w tym zakresie,

11) opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie pro-
gramów prewencyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem problemów zagrożenia demorali-
zacją i przestępczością nieletnich,

12) inspirowanie, koordynowanie, nadzór i kontrola
działań Policji w zakresie organizacji i pełnienia
służby przez policjantów służby prewencyjnej, w
tym z komisariatów specjalistycznych,

13) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie
funkcjonowania służb dyżurnych,

14) inspirowanie, koordynowanie, nadzór i kontrola
wykonywania zadań Policji w zakresie organizacji
i pełnienia służby w konwojach, pomieszczeniach
dla osób zatrzymanych, strzeżonym ośrodku dla
cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia,

15) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji
w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń,

16) wykrywanie przestępstw popełnionych przez
policjantów i pracowników oraz ujawnianie zja-
wisk patologicznych w środowisku policyjnym,

17) planowanie, organizowanie i koordynowanie
działań jednostek Policji w warunkach konstytu-
cyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w
państwie oraz w wypadku nadzwyczajnego za-
grożenia ludzi lub środowiska, a także współ-
działanie w tych zakresach z innymi podmiotami
systemu obronnego państwa,

18) współdziałanie z organami ochrony prawnej, or-
ganami administracji publicznej i  organizacjami
społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępczości,

19) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie dzia-
łań Policji w zakresie realizacji zadań wynikają-
cych z umów, porozumień i konwencji międzyna-
rodowych, dotyczących zapobiegania i zwalcza-
nia przestępczości,

20) wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i eks-
perckich w dziedzinie techniki kryminalisty-cznej,

21) nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struk-
tur organizacyjnych jednostek Policji i kontrola w
tym zakresie oraz prowadzenie ewidencji etatów i
stanu zatrudnienia w Policji,

22) realizacja problematyki kadrowej, w tym zwłasz-
cza w zakresie planowania zasobów, naboru i do-
boru kandydatów na stanowiska w Policji,

23) kontrolowanie sprawności zarządzania jednostka-
mi Policji oraz komórkami w KGP,

24) kreowanie polityki kadrowej w Policji oraz obsługa
kadrowa policjantów i pracowników w zakresie
zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji,

25) określanie szczegółowych zasad, metod i form
szkolenia oraz doskonalenia zawodowego straż-
ników gminnych,

26) legislacja, pomoc prawna oraz informacja prawna
w zakresie realizacji zadań Policji,

27) organizacja i prace nad rozwojem systemów
łączności i systemów informatycznych, ochroną
informacji w sieciach łączności i informatyki, tele-
transmisji, telekomunikacji i radiokomunikacji,

28) organizacja systemów informatycznych oraz ko-
ordynacja działań związanych z włączaniem do
obiegu informacyjnego danych gromadzonych w
nowo tworzonych systemach informatycznych,

29) koordynowanie działań jednostek Policji w dzie-
dzinie systemów i sieci teleinformatycznych,

30) organizacja i koordynacja łączności telekomuni-
kacyjnej, przewodowej w Policji oraz obsługa Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Urzędu Ochrony Państwa i innych użytkowni-
ków,

31) realizacja zadań w zakresie łączności rządowej i
poczty specjalnej,

32) udzielanie zamówień publicznych oraz zawieranie
umów i kontraktów na nabywanie sprzętu łącz-
ności i informatyki, transportowego, uzbrojenia,
techniki bojowej, techniki policyjnej, umunduro-
wania, druków i formularzy oraz usług dla jedno-
stek Policji,

33) sprawowanie ogólnego nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadań i utrzymaniem obiektów bu-
dowlanych i eksploatowanych dla potrzeb służ-
bowych i socjalnych jednostek Policji oraz ogól-
nego nadzoru nad gospodarką i obrotem nieru-
chomościami,

34) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bie-
żącej eksploatacji obiektów, środków transportu i
wyposażenia technicznego, a także realizowanie
zadań w zakresie spraw socjalnych,

35) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności
pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych
z tym czynności, wynikających z przepisów pra-
wa finansowego – stosownie do posiadanych
uprawnień dysponenta środków budżetowych,

36) koordynowanie przedsięwzięć związanych z
udziałem policjantów w misjach pokojowych
działających pod auspicjami organizacji między-
narodowych,

37) rozpoznawanie potrzeb kulturalnych i edukacyj-
nych środowiska policyjnego oraz wdrażanie
rozwiązań mających na celu kształtowanie indy-
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widualnej i zbiorowej aktywności policjantów w
różnych formach działalności kulturalnej, sprzy-
jających samorealizacji i rozwojowi osobowości
funkcjonariuszy,

38) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem
środków masowego przekazu, o zamierzeniach i
działaniach Policji na terenie kraju,

39) kreowanie w społeczeństwie pozytywnego obra-
zu Policji oraz podejmowanych przez Policję
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego,

40) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i
udostępnianie zasobu archiwalnego Policji,

41) koordynowanie zagadnień w zakresie opieki psy-
chologicznej nad policjantami oraz współpraca w
tym zakresie z psychologami z komend woje-
wódzkich Policji,

42) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej
opieki psychologicznej nad policjantami i pracow-
nikami KGP,

43) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
koordynowanie problematyki medycyny pracy
oraz nadzór w tych zakresach,

44) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemni-
cy ustawowo chronionej,

45) wydawanie czasopism policyjnych,
46) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i

wniosków.
§ 28

Do zakresu działania komendy wojewódzkiej Policji
należy:
1) inspirowanie i koordynowanie programów prewen-

cyjnych jednostek Policji, ukierunkowanych na:
a) tworzenie warunków do efektywnego działania

społecznych ogniw profilaktycznych,
b) opracowywanie i wdrażanie programów profilak-

tycznych ze szczególnym uwzględnieniem pro-
blemów zagrożenia demoralizacją dzieci i mło-
dzieży,

c) współpracę ze społecznościami lokalnymi w
zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii
społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o sku-
tecznych metodach i środkach ich zapobiegania,

d) kreowanie w społecznościach lokalnych pozy-
tywnego obrazu Policji oraz podejmowanych
przez Policję działań na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i porządku publicznego,

2) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych i dochodzeniowo-śledczych, podejmowa-
nych przez podległe jednostki Policji w celu spraw-
nego ścigania sprawców przestępstw oraz współ-
działanie w tym zakresie z innymi jednostkami Po-
licji, a także organizowanie współpracy z osobami
udzielającymi pomocy Policji,

3) współpraca z zagranicznymi formacjami policyjny-
mi lub ich organizacjami międzynarodowymi oraz
organami i instytucjami uprawnionymi do zapobie-

gania i zwalczania przestępczości o zasięgu mię-
dzynarodowym, koordynowanie działań podejmo-
wanych przez podległe jednostki Policji w tym za-
kresie,

4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach
własnych oraz w wypadkach konieczności udziele-
nia podległym jednostkom Policji wsparcia ze
względu na niedostateczne możliwości realizacyj-
ne, w działaniach prowadzących do wykrycia
sprawców przestępstw:
a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego

stopnia skomplikowania działań wykrywczych i
dowodowych,

b) obejmujących swym zasięgiem obszar kilku
powiatów lub województw,

c) wymagających stosowania obserwacji lub spe-
cjalistycznych środków technicznych, we
współdziałaniu w tym zakresie z innymi jed-
nostkami Policji,

5) prowadzenie poszukiwań osób oraz koordynowanie
realizowanych przez podległe jednostki Policji po-
szukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób i
zwłok, we współpracy w tym zakresie z innymi
jednostkami Policji,

6) planowanie, organizowanie i koordynowanie zadań
związanych z realizacją prowadzonych na obszarze
województwa operacji policyjnych w zakresie za-
pewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego
podczas organizowanych imprez masowych i prote-
stów społecznych,

6a) wykonywanie zadań z zakresu negocjacji policyj-
nych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń w
tym zakresie,

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie
funkcjonowania służb dyżurnych w podległych jed-
nostkach Policji,

8) koordynacja i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa
ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
w tym również w komunikacji kolejowej i lotniczej
oraz na obszarach wodnych,

9) koordynowanie działalności komend powiatowych
Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porząd-
ku w ruchu drogowym oraz współdziałanie z insty-
tucjami właściwymi w sprawach związanych z or-
ganizacją ruchu na drogach,

10) współdziałanie w zakresie zadań realizowanych
przez komórki KGP na obszarze województwa w
zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej,

11) nadzorowanie działalności straży miejskiej i gminnej
oraz przedsiębiorstw lub instytucji zajmujących się
ochroną osób i mienia,

12) analizowanie zjawisk kryminogennych ze szczegól-
nym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i
młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie progra-
mów przeciwdziałania tym zjawiskom,

13) opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie pro-
gramów prewencyjnych ze szczególnym uwzględ-
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nieniem problemów zagrożenia demoralizacją i
przestępczością nieletnich,

14) organizowanie i koordynowanie zadań związanych
z realizacją wykonywanych konwojów na obszarze
województwa oraz współdziałanie z innymi woje-
wódzkimi jednostkami Policji w zakresie realizacji
konwojów zamiejscowych poza obszarem woje-
wództwa,

15) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w
zakresie organizacji i pełnienia służby przez poli-
cjantów służby prewencyjnej, w tym z komisaria-
tów specjalistycznych,

16) koordynowanie, nadzór i kontrola wykonywania
zadań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służ-
by w konwojach, pomieszczeniach dla osób za-
trzymanych, strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców
i aresztach w celu wydalenia,

17) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w
zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz
współdziałanie na obszarze województwa z orga-
nami administracji publicznej oraz organizacjami
społecznymi,

18) zapewnianie właściwych warunków w zakresie
opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziec-
ka oraz realizowanie programów wychowawczych,

19) współdziałanie z funkcjonującymi na obszarze
województwa organami ochrony prawnej, organami
administracji publicznej oraz organizacjami społecz-
nymi w zakresie zapobiegania i zwalczania prze-
stępczości,

20) zapewnianie odpowiednich środków do techniczno-
kryminalistycznego zabezpieczenia miejsca zdarze-
nia oraz wykonywania badań kryminalistycznych, a
także wsparcia w tym zakresie jednostek Policji
oraz odpłatnie na rzecz podmiotów pozapolicyj-
nych,

21) zapewnianie właściwych warunków pobytu w
aresztach w celu wydalenia w strzeżonym ośrodku
dla cudzoziemców, a także w pomieszczeniach
przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

22) kontrolowanie sprawności działania podległych
jednostek Policji,

23) planowanie, organizowanie, koordynowanie działań
w warunkach katastrof naturalnych i awarii tech-
nicznych, przygotowanie podległych jednostek Po-
licji do wykonywania zadań w warunkach zagroże-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego, kon-
stytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w
państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi
podmiotami systemu obronnego państwa,

24) koordynowanie działań w ramach realizacji umów i
porozumień międzynarodowych w zakresie zwal-
czania przestępczości, międzynarodowej współpra-
cy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodo-
wych organizacjach policyjnych,

25) realizowanie zadań służby wspomagającej przez:
a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi

wojewódzkiemu Policji,

b) prowadzenie spraw osobowych policjantów i
pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia
zawodowego,

c) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej
opieki psychologicznej nad policjantami i pra-
cownikami podległymi komendantowi woje-
wódzkiemu Policji oraz z jednostek Policji i ko-
mórek KGP wykonujących zadania na terenie
województwa,

d) opracowywanie projektów decyzji administra-
cyjnych komendanta wojewódzkiego Policji, a
także innych rozstrzygnięć w sprawach okre-
ślonych odrębnymi przepisami,

e) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy
wojewódzkiej Policji i podległych jednostek Poli-
cji w celu zwiększenia efektywności ich działa-
nia przez monitorowanie i ocenę rozwiązań or-
ganizacyjnych oraz analizowanie i opiniowanie
propozycji zmian, jak też nadzór nad prawidło-
wym zorganizowaniem struktur organizacyjnych
podległych jednostek,

f) przygotowywanie projektu budżetu komendy
wojewódzkiej, a także udzielanie pomocy przy
przygotowywaniu budżetu podległym jednost-
kom Policji,

g) realizację budżetu, działalność pozabudżetową i
rachunkowość oraz czynności wynikające z
przepisów prawa finansowego,

g1) opiniowanie projektów budżetów komend po-
wiatowych Policji, funkcjonujących na obszarze
województwa, przed ich złożeniem do właści-
wych organów,

g2) monitorowanie wykonania planu dochodów i
wydatków podległych komend powiatowych
Policji oraz korekt planu finansowego,

h) obsługę finansowo-księgową komendy woje-
wódzkiej Policji oraz znajdujących się na terenie
jej działania jednostek Policji podległych Ko-
mendantowi Głównemu Policji,

i) zapewnianie zaopatrzenia logistycznego ko-
mendzie wojewódzkiej Policji oraz jednostkom
Policji i komórkom KGP znajdującym się na te-
renie jej działania, jak też udzielanie zamówień
publicznych oraz zawieranie umów i kontraktów
na nabywanie sprzętu i materiałów na zlecenie i
ze środków budżetowych komendantów powia-
towych Policji oraz koordynowanie dostaw za-
opatrzenia sprzętu i materiałów z zaopatrzenia
centralnego do podległych jednostek Policji,

j) działalność inwestycyjna, remontowa oraz go-
spodarka mieszkaniowa, a także realizowanie
zadań w zakresie spraw socjalnych,

k) prowadzenie gospodarki transportowej i kwa-
termistrzowskiej oraz nadzorowanie podległych
jednostek Policji w tym zakresie,

l) organizowanie, eksploatowanie i techniczne
utrzymywanie systemów łączności i informaty-
ki, wykorzystywanych w jednostkach Policji na
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terenie województwa, oraz udzielanie komen-
dantom powiatowym Policji niezbędnej pomocy
w tym zakresie,

m) modernizowanie eksploatowanych systemów
łączności i informatyki we współpracy z wła-
ściwą komórką w KGP,

n) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie
zasobów archiwalnych komendy wojewódzkiej
Policji oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
podległym jednostkom Policji,

o) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajem-
nicy ustawowo chronionej,

p) informowanie opinii publicznej, za pośrednic-
twem środków masowego przekazu, o zamie-
rzeniach i działaniach Policji na terenie woje-
wództwa,

q) zapewnianie obsługi prasowej oraz organizowa-
nie kontaktów komendanta wojewódzkiego Po-
licji z mediami,

r) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
koordynowanie problematyki medycyny pracy
oraz nadzór w tych zakresach,

s) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie
skarg i wniosków.

§ 29
Do zakresu działania komendy powiatowej Policji

należy:
1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z orga-

nami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i
instytucjami pozarządowymi, programów prewen-
cyjnych ukierunkowanych na:
a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze

powiatu bezpieczeństwa i porządku w miej-
scach publicznych,

b) zwalczanie przestępczości,
c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk

patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży,

d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnali-
zowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i
sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mienia albo porządkowi publicznemu, a także
stworzenie warunków umożliwiających natych-
miastową reakcję Policji na takie sygnały lub
zgłoszenia,

e) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie
czynności patrolowych, interwencyjnych, kon-
wojowych oraz ochronnych,

f) edukacja mieszkańców w zakresie uwarunko-
wań dotyczących utrzymywania porządku i
bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego
udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych
podejmowanych na obszarze powiatu,

g) kreowanie w społecznościach lokalnych pozy-
tywnego obrazu Policji oraz podejmowanych

przez Policję działań na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i porządku publicznego,

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawnia-
nia przestępstw i sprawnego wykrywania ich
sprawców, również w zakresie przestępczości nar-
kotykowej, we współpracy w tym zakresie z inny-
mi jednostkami Policji,

3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i
rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok , współ-
działanie w tym zakresie z innymi jednostkami Po-
licji,

4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych
przez podległe jednostki Policji oraz udzielanie tym
jednostkom wsparcia,

5) realizowanie czynności w zakresie technicznej ob-
sługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań
kryminalistycznych śladów i dowodów,

6) organizacja, wykonanie, nadzór i kontrola działań
Policji w zakresie pełnienia służby przez policjan-
tów służby prewencyjnej,

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie
funkcjonowania służb dyżurnych w podległych jed-
nostkach Policji,

8) planowanie i organizacja działań własnych związa-
nych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego podczas or-
ganizowanych imprez masowych i protestów spo-
łecznych,

9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola
działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania
wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powia-
tu z organami ochrony prawnej, administracji pu-
blicznej oraz organizacjami społecznymi w tym za-
kresie; inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania,
ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń,

10) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku pu-
blicznego w komunikacji publicznej oraz na obsza-
rach wodnych,

11) realizowanie zadań policji sądowej,
12) wykonywanie czynności zapewniających bezpie-

czeństwo i porządek w ruchu na drogach publicz-
nych przez kierowanie tym ruchem oraz  jego kon-
trolowanie,

13) realizowanie zadań związanych z likwidacją skut-
ków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem
procesowym śladów i dowodów,

14) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym
zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdzia-
łania zagrożeniom w ruchu drogowym,

15) edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie
bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania
zagrożeniom w ruchu drogowym,
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16) zapewnienie właściwych warunków opieki nad
nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz re-
alizacja programów wychowawczych,

17) zapewnienie właściwych warunków pobytu w
aresztach w celu wydalenia oraz pomieszczeniach
dla osób zatrzymanych,

18) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalcza-
nia przestępczości z funkcjonującymi na obszarze
powiatu organami ochrony prawnej, a także
współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowaw-
czej i edukacji z organami administracji publicznej,
organizacjami społecznymi oraz mediami,

19) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpo-
znanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczą-
cych dzieci i młodzieży,

20) kontrolowanie i ocenianie funkcjonowania podle-
głych jednostek Policji,

21) podejmowanie działań w ramach realizacji umów i
porozumień międzynarodowych w zakresie zwal-
czania przestępczości, międzynarodowej współpra-
cy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodo-
wych organizacjach policyjnych,

22) planowanie i organizacja działań własnych oraz
koordynacja działań podległych jednostek Policji w
warunkach katastrof naturalnych i awarii technicz-
nych, a także przygotowania do wykonywania za-
dań w warunkach konstytucyjnie określonych sta-
nów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące
współdziałanie z innymi podmiotami systemu
obronnego państwa,

23) realizowanie zadań służby wspomagającej Policji
na obszarze powiatu przez:
a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi

powiatowemu Policji,
b) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobo-

wych policjantów i pracowników oraz ich
szkolenia i doskonalenia zawodowego,

c) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy
powiatowej Policji oraz podległych jednostek
Policji przez monitorowanie i ocenę zastosowa-
nych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i
opiniowanie propozycji dotyczących zmian
strukturalnych,

d) opracowywanie projektów decyzji administra-
cyjnych komendanta powiatowego Policji oraz
innych rozstrzygnięć w sprawach określonych
odrębnymi przepisami,

e) wykonywanie zadań w zakresie budżetu, dzia-
łalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz
związanych z tym czynności, wynikających z
przepisów prawa finansowego - stosownie do
posiadanych uprawnień dysponenta środków
budżetowych,

e1) przekazywanie do komendanta wojewódzkiego
Policji projektu budżetu przed złożeniem do wła-
ściwego organu oraz informacji o stanie realiza-

cji planu dochodów i wydatków podległych jed-
nostek,

f) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemni-
cy ustawowo chronionej,

g) eksploatowanie policyjnego systemu łączności i
informatyki oraz realizację usług telekomunika-
cyjnych, pocztowych i informatycznych dla or-
ganów zespolonej administracji rządowej i ad-
ministracji samorządowej na podstawie odpo-
wiednich porozumień,

h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie w ko-
mendzie powiatowej Policji oraz podległych jed-
nostkach Policji systemów łączności i informa-
tyki oraz koordynowanie tych systemów we
współpracy z właściwą komórką komendy wo-
jewódzkiej Policji,

i) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logi-
stycznego i technicznego na potrzeby komendy
powiatowej Policji oraz podległych jednostek
Policji,

j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz
bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów
obiektów, środków transportu i wyposażenia
technicznego, a także realizowanie zadań w za-
kresie spraw socjalnych,

k) informowanie opinii publicznej, za pośrednic-
twem środków masowego przekazu, o zamie-
rzeniach i działaniach Policji na terenie powiatu,

l) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie
zasobów archiwalnych komendy powiatowej,

m) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
koordynowanie problematyki medycyny pracy
oraz nadzór w tych zakresach,

n) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie
skarg i wniosków.

§ 30
1. Do zakresu działania komisariatu i komisariatu spe-

cjalistycznego Policji należy:
1) realizowanie zadań służby prewencyjnej Policji,
2) rozpoznawanie zagrożeń przestępczością oraz

wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych i dochodzeniowo-śledczych w celu ściga-
nia sprawców przestępstw i wykroczeń, a także
prowadzenie poszukiwań osób i rzeczy oraz
identyfikacji osób i zwłok, we współdziałaniu z
innymi jednostkami Policji,

3) zapewnienie właściwych warunków pobytu w
pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,

4) realizowanie zadań administracyjno-porządko-
wych,

5) współdziałanie z samorządem terytorialnym,
6) realizowanie w niezbędnym zakresie zadań

służby wspomagającej,
7) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajem-

nicy ustawowo chronionej,



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6                                                                             Poz. 29-77-

8) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
medycyny pracy,

9) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie
skarg i wniosków.

2. Komendant powiatowy może rozszerzyć zakres
działania komisariatu Policji o wybrane zagadnienia
z zakresu działania komendy powiatowej Policji.

§ 31
1. Do zakresu działania Wyższej Szkoły Policji należy:

1) kształcenie policjantów w dziedzinie wiedzy i
umiejętności zawodowych wymaganych na
stanowiskach w korpusie oficerskim,

1a) wykonywanie, na polecenie Komendanta
Głównego Policji, zadań polegających na wspie-
raniu jednostek Policji w realizowaniu ustawo-
wych zadań Policji,

2) szkolenie policjantów i pracowników w zakresie
przysposobienia do wykonywania służby lub
pracy na stanowiskach kierowniczych i samo-
dzielnych,

2a) doskonalenie metodyczne kadry dydaktycznej
szkół policyjnych i ośrodków szkolenia,

2b) opracowywanie programów szkolenia i dosko-
nalenia zawodowego policjantów,

2c) opracowywanie założeń oraz pakietów egza-
minacyjnych z zakresu szkolenia zawodowego
policjantów oraz egzaminów na stopnie policyj-
ne,

3) kształcenie i doskonalenie zawodowe funkcjona-
riuszy innych służb państwowych i żołnierzy, na
zasadach określonych w odrębnych przepisach,

4) prowadzenie badań naukowych w dziedzinach
nauk oraz dyscyplin, stanowiących teoretyczną i
praktyczną podstawę funkcjonowania i działania
Policji,

5) wykonywanie zadań określonych w pkt 1 - 4 we
współdziałaniu z innymi jednostkami Policji, kra-
jowymi uczelniami, instytucjami i organizacjami
naukowymi, a także organami administracji pu-
blicznej,

6) współdziałanie z zagranicznymi szkołami policyj-
nymi w zakresie wymiany doświadczeń w dzia-
łalności dydaktycznej, naukowej i wychowaw-
czej,

7) prowadzenie działalności wydawniczej przede
wszystkim w celach dydaktycznych, dla upo-
wszechniania własnego dorobku naukowego
oraz na potrzeby zainteresowanych jednostek
Policji, a także odpłatnie na rzecz innych podmio-
tów,

8) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej
opieki psychologicznej nad policjantami i pra-
cownikami podległymi komendantowi Wyższej
Szkoły Policji oraz słuchaczami,

9) zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi
Wyższej Szkoły Policji,

10) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobo-
wych policjantów i pracowników oraz ich szko-
lenia i doskonalenia zawodowego,

11) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności
pozabudżetowej, rachunkowości oraz związa-
nych z tym czynności wynikających z przepisów
prawa finansowego - stosownie do obowiązują-
cych regulacji prawnych oraz posiadanych
uprawnień dysponenta środków budżetowych,

12) realizacja zadań w zakresie zapewniania nie-
zbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicz-
nego, prowadzenie działalności inwestycyjnej i
remontowej oraz gospodarki żywnościowej,
mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzow-
skiej, a także w zakresie spraw socjalnych,

13) informowanie opinii publicznej, za pośrednic-
twem środków masowego przekazu, o zamie-
rzeniach i działaniach szkoły,

14) kreowanie w społecznościach lokalnych pozy-
tywnego obrazu Policji oraz podejmowanych
przez Policję działań na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i porządku publicznego,

15) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie
zasobów archiwalnych szkoły,

16) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
medycyny pracy,

17) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemni-
cy ustawowo chronionej,

18) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg
i wniosków.

2. Za zgodą Komendanta Głównego Policji w Wyższej
Szkole Policji może być prowadzone szkolenie inne-
go rodzaju niż wymienione w ust. 1, w tym także
odpłatnie, na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego między Komendantem Wyższej Szkoły
Policji a podmiotem zlecającym przeprowadzenie
szkolenia.

§ 32
1. Do zakresu działania szkoły policyjnej należy:

1) kształcenie policjantów w dziedzinie wiedzy i
umiejętności zawodowych, wymaganych na sta-
nowiskach w korpusach aspiranckim i podoficer-
skim, a także przygotowywanie kierowniczej re-
zerwy kadrowej w tych korpusach,

2) wykonywanie, na polecenie Komendanta Głów-
nego Policji, zadań polegających na wspieraniu
jednostek Policji w realizowaniu ustawowych
zadań Policji,

3) działalność badawcza i wydawnicza na potrzeby
procesu dydaktycznego szkoły oraz odpłatnie na
rzecz innych podmiotów, prowadzenie badań
naukowych w dziedzinach nauk i dyscyplin sta-
nowiących podstawę działania Policji,

4) współpraca z jednostkami Policji oraz krajowymi
placówkami dydaktycznymi w zakresie niezbęd-
nym do realizacji zadań,
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5) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej
opieki psychologicznej nad policjantami i pra-
cownikami podległymi komendantowi szkoły po-
licyjnej oraz słuchaczami,

6) zapewnienie pomocy prawnej komendantowi
szkoły policyjnej,

7) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobo-
wych policjantów i pracowników oraz ich szko-
lenia i doskonalenia zawodowego,

8) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności
pozabudżetowej, rachunkowości oraz związa-
nych z tym czynności, wynikających z przepisów
prawa finansowego - stosownie do posiadanych
uprawnień dysponenta środków budżetowych,

9) realizacja zadań w zakresie zapewniania nie-
zbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicz-
nego, prowadzenie działalności inwestycyjnej i
remontowej oraz gospodarki żywnościowej,
mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzow-
skiej, a także w zakresie spraw socjalnych,

10) informowanie opinii publicznej, za pośrednic-
twem środków masowego przekazu, o zamie-
rzeniach i działaniach szkoły,

11) kreowanie w społecznościach lokalnych pozy-
tywnego obrazu Policji oraz podejmowanych
przez Policję działań na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i porządku publicznego.

12) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie
zasobów archiwalnych szkoły,

14) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajem-
nicy ustawowo chronionej,

13) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
medycyny pracy,

15) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg
i wniosków.

2. Za zgodą Komendanta Głównego Policji w szkole
policyjnej może być prowadzone szkolenie innego
rodzaju niż wymienione w ust. 1, w tym także od-
płatnie, na podstawie pisemnegoporozumienia za-
wartego między komendantem szkoły a podmio-
tem zlecającym przeprowadzenie szkolenia.

§ 33
Do zakresu działania ośrodka szkolenia Policji nale-

ży:
1) przygotowanie nowo przyjętych do służby policjan-

tów do wykonywania zadań,
2) organizowanie i przeprowadzanie kursów szkole-

niowych w ramach doskonalenia zawodowego po-
licjantów,

3) uczestnictwo w doborze kandydatów do służby w
Policji,

4) szkolenie pracowników instytucji nadzorowanych
przez Policję − w wypadkach określonych przez
Komendanta Głównego Policji,

5) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz me-
dycyny pracy,

6) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy
ustawowo chronionej.

§ 34
1. Do zakresu działania oddziału prewencji Policji i sa-

modzielnego pododdziału prewencji Policji należy:
1) wykonywanie zadań związanych z prowadze-

niem operacji policyjnych w sytuacjach zagroże-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) udział w pościgach za niebezpiecznymi prze-
stępcami,

3) ochrona porządku publicznego w czasie konsty-
tucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych,
katastrof naturalnych i awarii technicznych,

4) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
podczas pobytu przedstawicieli obcych państw,

5) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie
imprez sportowych lub rozrywkowych,

6) przywracanie porządku publicznego w wypad-
kach zbiorowego naruszenia prawa,

7) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
medycyny pracy,

8) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajem-
nicy ustawowo chronionej.

2. Do zakresu działania samodzielnego pododdziału
antyterrorystycznego Policji należy:
1) likwidacja zagrożeń zamachami terrorystycznymi,
2) odblokowywanie obiektów oraz środków trans-

portu zajętych przez terrorystów lub innych nie-
bezpiecznych przestępców,

3) neutralizacja zlokalizowanych ładunków wybu-
chowych,

4) zatrzymywanie terrorystów i innych niebez-
piecznych przestępców,

5) wykonywanie innych zadań policyjnych, wyma-
gających specjalnych umiejętności lub specjali-
stycznego wyposażenia,

6) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajem-
nicy ustawowo chronionej.

Rozdział 4
Przepisy przejściowe

§ 35
Komendanci Policji wymienieni w §§ 8 – 11 do-

stosują struktury organizacyjne podległych jednostek
Policji do wymogów określonych w zarządzeniu w
terminie do 31 grudnia 2000 r.

§ 36
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgo-

dą Komendanta Głównego Policji, dopuszcza się po-
zostawienie komisariatu Policji, w którym liczba sta-
nowisk etatowych jest nie mniejsza niż 15.

Rozdział 5
Przepisy końcowe
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§ 376

1. Uchyla się:
1) zarządzenie nr 22/98 Komendanta Głównego

Policji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji i zakresu
działania komend, komisariatów i innych jedno-
stek organizacyjnych Policji, z wyjątkiem § 36
ust. 2 (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 5, poz. 21),

2) zarządzenie nr 6/98 Komendanta Głównego Po-
licji z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie organi-
zacji i zakresu działania Komendy Głównej Poli-
cji (Dz. Urz. KGP Nr 1, poz. 1).

2. Decyzje wydane na podstawie zarządzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, zachowują moc w za-
kresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z ni-
niejszym zarządzeniem, nie dłużej niż do dnia 31
grudnia 2000 roku.

                                                          
6 Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca

2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jed-
nostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23)
wprowadziło przepis uchylający zawarty w § 3 tego zarządzenia
w brzmieniu:
„§ 3. Traci moc zarządzenie nr 27/98 Komendanta Głównego Po-
licji z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zasad tworzenia rewirów
dzielnicowych (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 8, poz. 42).”

§ 387

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2000 roku.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Antoni Kowalczyk

                                                          
7 − zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 paź-

dziernika 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegóło-
wych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7,
poz. 73) weszło w życie z dniem 23 października 2000 r., z mocą
od 1 lipca 2000 roku, stosownie do § 3 tego zarządzenia w
brzmieniu:
„§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą
od dnia 1 lipca 2000 roku.”;
− zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca
2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jed-
nostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23) we-
szło w życie z dniem 30 marca 2002 r., stosownie do § 4 tego
zarządzenia w brzmieniu:
„§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 14
Komendanta Głównego Policji
z dnia  18 października 2000 r.

wzory

WPROWADZONY
Rozkazem Organizacyjnym

Nr .......... /............. z dnia ......  ........ r.,
z mocą od        dnia .................  ..... .. r.                                                          .............................
                UCHYLONY                                                                                      (klauzula tajności)
       Rozkazem Organizacyjnym
Nr ........../............. z dnia ......  ........ r.,                                                                 Egz. Nr ....
z mocą od dnia  ......................   . ...... r.

E T A T
.............................................................................................................................................................................

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

(nazwa jednostki, komórki)
ORGANIZACJA

Stan liczbowy

nr zmianyL.p. Nazwa komórki
(jednostki)

wyj-
ściowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

RAZEM

Ke – 72/1

STAN ETATOWY
Stan liczbowy

nr zmiany    Wyszczególnienie wyj-
ściowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Nadinspektorów

Oficerów

RAZEM OFICERÓW

Aspirantów

Podoficerów

Szeregowych

RAZEM POLICJANTÓW
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Pracowników

                 RAZEM

Dzielnicowych (porozumienie)

OGÓŁEM

STAN LICZBOWY WG STANOWISK
Liczba stanowisk Uwagi

Nazwa komórki, stanowiska Stopień
etatowy

Grupa
uposażenia

zasadniczego
polic. prac.

Ke – 73/1

ARKUSZ EWIDENCJI ZMIAN W ETACIE  ........................

Nr
zmiany

PODSTAWA WPROWADZENIA ZMIANY
(nr i data rozkazu organizacyjnego)

Nr strony
etatu

Podpis osoby dokonującej zmiany
w etacie.

Ke- 81
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 14
Komendanta Głównego Policji
z dnia  18 października 2000 r.

Sposób sporządzania etatu jednostki Policji

1. Etat jednostki Policji i rozkaz organizacyjny sporządza się:
1)w KGP:

a) etat  -   w  trzech egzemplarzach lub w dwóch w odniesieniu do „Kierownictwa” oraz komórki właści-
wej w sprawach organizacyjno-etatowych,

b) rozkaz - w trzech egzemplarzach w odniesieniu do „Kierownictwa” oraz komórki właściwej w spra-
wach organizacyjno-etatowych,

2) w komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji, szkole policyjnej – w dwóch egzemplarzach.
Drugi egzemplarz przekazuje się niezwłocznie komórce właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych w
KGP,

3) w komendzie powiatowej Policji – w trzech egzemplarzach. Drugi i trzeci egzemplarz przekazuje się nie-
zwłocznie komórce właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych w komendzie wojewódzkiej Policji, a
komórka ta niezwłocznie przekazuje trzeci egzemplarz odpowiedniej komórce  w KGP.
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2. (skreślony)∗

3. (skreślony)
4. Numer egzemplarza rozkazu organizacyjnego wprowadzającego etat jednostki Policji lub etat komórki w

KGP, bądź zmianę w tych etatach jest tożsamy z numerem egzemplarza etatu.
5. Ewidencję etatów jednostek Policji prowadzi komórka właściwa w sprawach organizacyjno-etatowych w:

1) KGP – dla wszystkich jednostek Policji,
2) komendzie wojewódzkiej Policji – dla komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, komisa-

riatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji, ośrodka szkolenia Policji, oddziału prewencji Policji, sa-
modzielnego pododdziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji,

3) komendzie powiatowej Policji – dla komendy powiatowej Policji i komisariatu Policji,
4) Wyższej Szkole Policji – dla Wyższej Szkoły Policji,
5) szkole policyjnej – dla szkoły policyjnej.

6. Zmiany w ewidencji, o której mowa w pkt 5, wprowadza osoba upoważniona przez  komendanta Policji lub
kierownika komórki właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych.

7. Formularz etatu, o którym mowa w § 26 pkt 1 zarządzenia, wypełnia się w następujący sposób:
1) treść wpisuje się pismem maszynowym - stosując dostępne urządzenia edycyjne − zgodnie

z brzmieniem poszczególnych rubryk;
2) nazwę jednostki Policji, nazwę komórki wynikającą z zarządzenia oraz nazwę stanowiska

i dane je określające, zawarte w odrębnych przepisach, wpisuje się w pełnym brzmieniu;
3) do nazwy jednostki Policji, o której mowa w ppkt 2 w odniesieniu do komendy powiatowej Policji, komi-

sariatu i komisariatu specjalistycznego Policji dodaje się  nazwę jednostki nadrzędnej;
4) w etacie jednostki Policji wyodrębnia się część o nazwie „Kierownictwo” w odniesieniu do stanowisk:

komendanta Policji, zastępcy komendanta Policji, szefa logistyki, dowódcy i zastępcy dowódcy oddziału
prewencji Policji, dowódcy i  zastępcy dowódcy samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcy i
zastępcy dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, szefa sztabu, kierownika
ośrodka szkolenia Policji, zastępcy kierownika ośrodka szkolenia Policji. Nazwie tej przyporządkowuje się
liczbę rzymską „I”;

5) na karcie formularza etatu w tabeli ORGANIZACJA, w części „Stan liczbowy” wpisuje się liczbę stano-
wisk policyjnych i stanowisk pracowniczych etatowych oddzielając je znakiem  „ /”;

6) na karcie formularza etatu w tabeli STAN ETATOWY, w części „Stan liczbowy” przy rubrykach  „Ra-
zem” i „Ogółem” wpisuje się łączną liczbę etatów;

7) w etacie KGP wyodrębnia się „Kierownictwo” oraz części  będące etatami komórek;
8)  w etacie komórki wyodrębnia się część o nazwie „Kierownictwo” w odniesieniu do stanowisk: dyrekto-

ra biura, zastępcy dyrektora biura oraz równorzędnych, której przyporządkowuje się liczbę rzymską „I”;
9) na karcie formularza etatu STAN LICZBOWY WG STANOWISK, pomiędzy wpisami dotyczącymi po-

szczególnych komórek należy pozostawić co najmniej pięć wolnych wierszy, przeznaczonych na doko-
nywanie zmian etatowych;

10) komórki niższego szczebla należy zapisać, każdą z osobna;
11) czynności, o których mowa w ppkt 9 i 10 nie wykonuje się przy sporządzaniu etatu oddziału prewencji

Policji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji w odniesieniu do pododdziałów policyjnych;
12) komórkę oznacza się w następujący sposób:

a) komórce podlegającej kierownikowi jednostki Policji przyporządkowuje się kolejną liczbę rzymską, z
wyjątkiem liczby „I”,

b) komórce niższego szczebla, podlegającej komórce oznaczonej liczbą rzymską, przyporządkowuje się
liczbę arabską,

c) komórce niższego szczebla, podlegającej komórce oznaczonej liczbą arabską, przyporządkowuje się
literę;

13) numeracja komórek oraz wyodrębnionej części o nazwie „Kierownictwo” oznaczonych liczbami rzym-
skimi jest tożsama z ich liczbami porządkowymi   w tabeli ORGANIZACJA;

14) stanowisko policyjne, utworzone na podstawie przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych
 i Administracji w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a
wojewodą, w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych i
w posterunkach Policji, oznacza się przez dopisanie do nazwy tego stanowiska wyrazu  „(porozumienie)”;

15) stanowiska etatowe wpisuje się zachowując hierarchię grup uposażenia oraz następującą kolejność:
a) stanowiska policyjne,

                                                          
∗ Przez § 1 pkt 14 lit. b zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2002 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie

szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5,
poz. 23), które weszło w życie z dniem 15 marca 2002 r.
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b) stanowiska pracownicze etatowe;
16) stanowiska policyjne od pracowniczych należy oddzielić trzema wolnymi wierszami;
17) w etacie komisariatu Policji, w którym występują stanowiska nie przyporządkowane do komórek należy

– do celów ewidencyjnych – wpisać je w tabeli ORGANIZACJA jako „stanowiska pozostałe” – bez
oznaczania liczbą porządkową,  podając łączną liczbę stanowisk;

18) zmianę w etacie jednostki Policji, wynikającą z rozkazu organizacyjnego, wpisuje się pismem maszyno-
wym lub ręcznym, bez konieczności zachowania wymagań określonych w ppkt 15  i  16.

30
DECYZJA NR 71 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Kalendarza imprez i szkoleń w zakresie
kultury fizycznej na 2002 rok”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. O Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58) postanawia się, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam i wprowadzam do użytku służbowe-

go „Kalendarz imprez i szkoleń w zakresie kultury

fizycznej na 2002 rok” − stanowiący załącznik do
decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Załącznik do decyzji do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

31
DECYZJA NR 74 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 marca 2002 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla dyżurnych jednostek Policji

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia
policjantów i strażników gminnych /miejskich/ (Dz.
Urz. KGP Nr 5, poz. 56), postanawiam co następuje:

§ 1
W decyzji nr 44 Komendanta Głównego Policji

z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie programu szko-
lenia specjalistycznego dla dyżurnych jednostek Poli-
cji /Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 21/ § 3 otrzymuje
brzmienie:

„§ 3. Realizację programu powierzam Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Ka-

towicach i Szkole Policji w Słupsku”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

                              Komendant Główny Policji:
                             nadinsp. Antoni Kowalczyk

Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Władysław Padło
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DECYZJA NR 79 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 marca 2002 r.

 w sprawie wprowadzenia pilotażowych programów szkolenia podstawowego policjantów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam:

1) pilotażowy program ramowy szkolenia podstawo-
wego policjantów – część ogólnopolicyjna, sta-
nowiący załącznik nr 1 do decyzji,

2) pilotażowy program szczegółowy szkolenia pod-
stawowego policjantów – część ogólnopolicyjna,
stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.

§ 2
Realizację programów, o których mowa w § 1,

powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkole Policji w Słupsku i Szkole Policji w Katowi-
cach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

33
DECYZJA NR 83 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 kwietnia 2002 r.

 w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla dowódców plutonów
oddziałów prewencji Policji

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia
policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz.
Urz. KGP Nr 5, poz. 56/ postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam program szkolenia specjalistycznego

dla dowódców plutonów oddziałów prewencji Policji,
stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu powierzam Szkole Policji w

Słupsku.

§ 3
Traci moc decyzja nr 90 Komendanta Głównego

Policji  z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie wprowa-
dzenia pilotażowego programu szkolenia specjali-
stycznego dla dowódców plutonów oddziałów pre-
wencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 65 i Nr 10,
poz. 118).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 84 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 kwietnia 2002 r.

 w sprawie dostosowania dotychczasowych klauzul dokumentów Centralnej Kartoteki Kryminalnej
Milicji Obywatelskiej, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 roku, do klauzul wynikających

z ustawy o ochronie informacji niejawnych

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i
Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27,
poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr
123, poz. 1353 oraz Nr 154, poz. 1800) postana-
wiam, co następuje:

§ 1
Dokumenty zawierające wiadomości stanowiące

tajemnicę państwową lub służbową, wytworzone
przed dniem 10 maja 1990 r., zgromadzone w Cen-
tralnej Kartotece Kryminalnej Milicji Obywatelskiej,
oznacza się:
1) klauzulą „ściśle tajne” − dokumenty, na podstawie

których można uzyskać dane identyfikujące lub
mogące doprowadzić do identyfikacji funkcjona-
riuszy Policji uprawnionych do wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych, oraz do-
kumenty zawierające informacje dotyczące doku-

mentów uniemożliwiających ustalenie danych
identyfikujących funkcjonariuszy Policji lub środ-
ków, którymi się posługują przy wykonywaniu
czynności operacyjno-rozpoznawczych,

2) klauzulą „tajne” − dokumenty dotyczące spraw
operacyjno-rozpoznawczych oraz materiały doku-
mentujące metody i formy pracy operacyjno-
-rozpoznawczej Milicji Obywatelskiej.

§ 2
Dokumentom niewymienionym w § 1 nadaje się

charakter jawny.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z

mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2002 r.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

35
WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 kwietnia 2002 r.

 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zadań posterunku Policji

Wstęp
Celem utworzenia posterunku Policji jest usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji na terenach

wiejskich, pozbawionych siedzib komisariatów Policji.
Decyzja o utworzeniu posterunku Policji powinna być poprzedzona analizą stanu bezpieczeństwa na terenie

gminy oraz konsultacjami z przedstawicielami samorządu terytorialnego. W szczególności należy zbadać możli-
wości pomocy ze strony władz gminnych w postaci udostępnienia nieodpłatnie lub na preferencyjnych warun-
kach lokalu na siedzibę posterunku, a także gotowość uzupełnienia etatów na zasadach określonych w art. 13
ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 i Nr 9, poz. 12).

I. Do zakresu zadań posterunku Policji należy:
1) realizowanie zadań służby prewencyjnej,
2) rozpoznawanie zagrożeń przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i docho-

dzeniowo-śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
3) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych,
4) współdziałanie z samorządem terytorialnym.



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6                                                                             Poz. 35-88-

II. Struktura organizacyjna i etatowa posterunku Policji.
Struktura organizacyjna posterunku Policji składa się z komórek niższego szczebla o nazwach: ds. prewencji i

ds. kryminalnych.
W strukturze etatowej posterunku Policji poza stanowiskiem kierownika posterunku Policji mogą występo-

wać następujące służbowe:
− asystent,
− dzielnicowy,
− referent,
− policjant,
− aplikant.

Obsada posterunku Policji powinna składać się z policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej.

III. Ramowy zakres zadań na stanowisku kierownika posterunku Policji:
1) planowanie, organizowanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z zakresu zadań posterunku Policji,
2) współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie właściwości rzeczowej posterunku

Policji,
3) sprawowanie nadzoru nad właściwym przygotowaniem i kierowaniem policjantów do służby,
4) współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego.
5) przyjmowanie obywateli w sprawie uwag dotyczących pracy policjantów posterunku Policji,
6) ponadto kierownik posterunku Policji obowiązany jest do realizacji zadań wynikających z innych przepisów

prawa, a w szczególności:
a) sprawnej realizacji zadań służbowych,
b) doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych przy

pełnieniu służby na stanowiskach w posterunku Policji,
c) kształtowania właściwych postaw etycznych wśród policjantów,
d) tworzenia warunków sprzyjających komunikacji interpersonalnej,
e) adaptacji zawodowej nowo przyjętych policjantów,
f) utrzymywania właściwego poziomu dyscypliny służbowej,
g) zapewnienia gotowości alarmowej policjantów,
h) zapewnienia warunków do właściwego przechowywania broni palnej, zgodnie z przepisami wydanymi

przez Komendanta Głównego Policji,
i) realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pra-

cy,
j)  przestrzegania tajemnicy ustawowo chronionej oraz służbowej,
k) użytkowania i konserwacji sprzętu oraz urządzeń będących na wyposażeniu, z godnie z obowiązującymi

przepisami, a także utrzymywania czystości pomieszczeń i estetyki w obrębie siedziby posterunku Policji.

IV. Zakres czynności policjantów służby prewencyjnej.
1) Dzielnicowy posterunku Policji realizuje zadania i czynności służbowe zgodnie z przepisami zawartymi w za-

rządzeniu nr 15/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie metod i form wyko-
nywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 15, poz.
107, z 2000 r. Nr 5, poz. 54 i z 2001 r. Nr 15 , poz. 158).

2) Pełnienie służby patrolowej w rejonach i miejscach zagrożonych, w rejonach służbowych dzielnicowych lub
rejonach odpowiedzialności ma na celu w szczególności realizowanie następujących zadań:
a) ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
b) kontrolę osób podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego,
c) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz innym zjawi-

skom patologii społecznej,
d) kontrolę zabezpieczenia obiektów zagrożonych przestępczością,
e) ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,
f) kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych ogólnie obowiązujących oraz przepi

sów prawa miejscowego.
3)  Systematyczne prowadzenie rozpoznania osobowego, terenowego i posesyjnego.
4) Prowadzenie dokumentacji przebiegu służby zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.

V. Organizacja służby patrolowej.
W zakresie planowania i pełnienia służby patrolowej należy w szczególności uwzględnić:
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a) służba patrolowa pełniona jest na podstawie planów dyslokacji sporządzonych przez kierownika posterunku
Policji na podstawie wniosków wynikających z analizy, określających miejsce i czas przewidywanego zagro-
żenia przestępczością lub wykroczeniami,

b) skład i liczebność patrolu określa kierownik posterunku Policji, który wyznacza jednocześnie jego dowódcę,
c) policjanci pełniący służbę w patrolu mają obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu z kierownikiem poste-

runku Policji lub innym policjantem odpowiedzialnym za przebieg służby, za pomocą dostępnych środków
łączności (radiotelefonu, telefonu),

d) służbę patrolową pełnią policjanci oddzielnie lub wspólnie z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej i Straży Gra-
nicznej, funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, strażnikami Straży Rybackiej i Straży Le-
śnej, przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inspektorów Żeglugi Śródlądo-
wej, Urzędów Morskich i innymi przedstawicielami organizacji i instytucji powołanych do zapewnienia bez-
pieczeństwa i porządku w określonych miejscach oraz ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, członkami grup ochronnych i samoobrony mieszkańców.

VI. Zakres czynności policjantów służby kryminalnej.
1) Prowadzenie rozpoznania operacyjnego.
2) Prowadzenie inwigilacji.
3) Współpraca z informatorami i osobami anonimowymi.
4) Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia.
5) Przyjmowanie i dokumentowanie zawiadomień o przestępstwie.
6) Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej.
7) Prowadzenie postępowań o przestępstwa wymienione w art. 469 kpk, o ile nie wymagają przeprowadzenia

czynności z udziałem policjantów innych komórek organizacyjnych; decyzję o przejęciu postępowania przez
komórkę organizacyjną służby kryminalnej wyższego szczebla podejmuje komendant komisariatu Policji lub
komendant powiatowy Policji samodzielnie albo na wniosek kierownika posterunku Policji.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 6

1. Decyzja nr 72/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie powo-
łania grupy operacyjno-śledczej.

2. Decyzja nr 73/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie odwo-
łania policjantów z pełnienia służby w Siłach Po-
kojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w
Kosowie.

3. Decyzja nr 76/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2002 r. W sprawie orga-
nizacji uczestnictwa i przygotowań reprezentacji
polskiej Policji do Mistrzostw Europy Policji w
lekkiej atletyce i pięcioboju policyjnym, które od-
bywać się będą w Polsce pod egidą Europejskiej
Unii Sportu Policji.

4. Decyzja nr 77/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie odwo-
łania policjantów z pełnienia służby w Siłach Po-
kojowych Organizacji Zjednoczonych w Kosowie.

5. Decyzja nr 78/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie dele-

gowania policjantów do pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie.

6. Decyzja nr 80/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie likwi-
dacji gospodarstwa pomocniczego Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Głównej Policji oraz utworzenia gospodarstwa
pomocniczego Komendy Głównej Policji pod na-
zwą Centrum Ekspertyz Kryminalistcznych.

7. Decyzja nr 81/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2002 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania i organizacji grupy ope-
racyjno-procesowej.

8. Decyzja nr 82/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wyka-
zu składników majątkowych przydzielonych Go-
spodarstwu Pomocniczemu Komendy Głównej Po-
licji „Karat”.

9. Decyzja nr 85/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

10. Decyzja nr 086/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej (tajna).

11. Decyzja nr 87/2002 Komendanta Głównego
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Policji z dnia 10 kwietnia   2002 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

12. Decyzja nr 88/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie po-
wołania Zespołu Roboczego do przygotowania
założeń do Narodowego Programu Zapobiegania
Przestępczości.

13. Decyzja nr 89/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie de-
legowania policjantów do pełnienia służby w Si-
łach Pokojowych Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w Kosowie.

14. Decyzja nr 90/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

15. Decyzja nr 92/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie
upoważnienia do pełnienia obowiązków Komen-
danta Głównego Policji.

16. Decyzja nr 93/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 kwietnia 2002 r. o rozwiązaniu
grupy operacyjnej.

17. Decyzja nr 94/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie od-
wołania policjantów z pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie.

18. Decyzja nr 95/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie po-

wierzenia obowiązków i odpowiedzialności Głów-
nemu Księgowemu Budżetu Komendy Głównej
Policji.

19. Decyzja nr 96/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

20. Decyzja nr 97/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

21. Decyzja nr 98/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 kwietnia 2002 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Zespołu Roboczego
do przygotowania założeń do Narodowego Pro-
gramu Zapobiegania Przestępczości.

22. Decyzja nr 100/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 maja 2002 r. o przeprowadzeniu
czynności wyjaśniających w sprawie zarzutów
podniesionych w sprawozdaniu przedstawicieli
Zespołu Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb
Publicznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
z przeprowadzonej w dniach 14-15 marca 2002
r. kontroli przestrzegania praw obywatelskich
funkcjonariuszy w Komendzie Wojewódzkiej Poli-
cji w Lublinie oraz postępowania wyjaśniającego
w sprawie skarg wniesionych przez członków ro-
dziny tragicznie zmarłego nadkom. Grzegorza
Stodulskiego.
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