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5' Wzory formu|arzy nie ujętych W zatączniku usta- 9 5
|aią stosownie do bieżących potrzeb kierownicy obowiązek składania sprawozdati nie uiętych w
właśclwych rzeczowo komÓrek organizacyjnych wykazie może być wprowadzony wyłącznie W dro-
KGP. dze za|ządzenia Komendanta GlÓwnego Po|icji |ub

6' Wtaściwe rzeczowo Biura KGP sporządzają spra. iego zastępcÓW.
Wozdania zbiorcze, ktÓre W za|eżności od potrzeb
przekazywane są do Biura _ Gabinet Komendanta 9 6
GłÓWnego Po|icii. Traci moc zarządzenie nr 28 Komendanta GłÓw-

nego Policji z dnia 12 listopada 1997 w sprawie
5 4 sprawozda przekazywanych do KGP przez komendy

zaŻądzenie nie dotyczy: WojewÓdzkie Po|icii'
' l) obowiązkÓw spraWozdaWczych WproWadzonych

ustawami i aktami wykonawczymi wydanymi I7
przez organy inne niż Komendant GłÓWny Po|icji, zaŻądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2) obowiązku przekazywania informacji bieżacych
wynikajqcego z obowiązujqcych przepisÓw szcze-
gÓlnych, decyzji i po|ece Komendanta GłÓwnego Komendant GłÓwny Po|icji:
Po|icji oraz kierownikÓw komÓrek organizacyjnych gen. insp, ,Antoni Kowalczyk
KGP.
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Przviazdv

L p .
Krajl

orqan izac ia
Termin Goście * ) Temat*  * ) Koszty

Żrodło
f  i nansowan ia

Uwag i

") pełne dostĘpne dane
*.} has|owo tematy wiodące spotkania, np' narkotyki, |ot ictwo po|icyjne

4. Kontakty z instytucjami i agendami UE

(opis)
- wykorzystanie funduszy unijnych;
_ wykorzystanie innych programÓw unijnych;
_ inne formy wspÓłpracy z UE;
- opis odbytych spotka ;
- rozwiązania zaadaptowane |ub przewidziane do zaadaptowania oraz moż|iwe do wykorzystania (w calo.

ści |ub w części);
- uwagi i wnioski;

Itabela)
- zestawienie spotkarl.

Wyiazdv

Lp . Krajl
miasto

Termin Organizac ja
orzv imuiaca

Uczestn icy * ) Temat " * ) Koszty Zrodtto
f  inansowania

Uwag i

*)  Im ię  i  nazw i sko
**) hasłowo tematy wiodące spotkania,  np. narkotyki ,  lotn ictwo pol icyjne

Przviazdy

L p .
Krajl

orqan izac ia
Termin Gośc ie*  ) Temat * * ) Koszty

Zrodło
f inansowania

Uwagi

łl pgłnE dostępne dane
* *} hasłowo tem6ty wiodące spotkania, np. narkotyki, |otnictwo po|icyjne

5. Kontakty z zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi

lopis)
- nazwa instytucii;
- podstawa wspÓłpracy (np. porozumienie, rÓwnież zawarte w Iatach poprzednich);
_ charakterystyka partnera ze wskazaniem obszaIÓW, gdzie istnieią potenciaInie ciekawe rozWiazania;
- opis odbytych spotkarl;
- rozwiązania zaadaptowane |ub przewidziane do zaadaptowania oraz moż|iwe do wykorzystania (w calo-

ści Iub w części);
- uwagi i wnioski;

(tabela)
- zestawienis sootka .

WViazdv

Lp .
Krail

miasto Termin Organizac ja
orzv imuiaca

Uczestn icv * ) Temat * * ) Koszty
ZrÓd|o

f inansowania
Uwag i

n) imię i  nazwisko
**) hasłowo tematY wiodące spotkania,  np'  narkotyki ,  |otnictwo po| icyjne
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Przviazdv

Lp. Krajl
orqanizacia Termin Goście * } Temat * * ) Koszty zrÓdło

f  inansowania
Uwag i

*) pełno dostępne dane
*+) hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, |otnictwo po|icyjne

6. Kontakty okazjonalne
(opis)

7' Po|ityka w zakresie wykolzystania wiedzy zdobytej przez po|icjantÓw - pracownikÓw Po|icji, uczestniczą.
cych w spotkaniach z partnerami zagranicznymi oraz sposoby rozpowszechniania tej wiedzy (w tym - w
jednostkach podlegtych)
(opis)

(tabela)
uczestnicy spotka z partnerami zagranicznymi

Lp. Stopie
Im ię

i  nazwisko
Stanowisko

Wydział/
jednostka

Spotkan ia
Uwagi* * r+ { '  )

Kraj* ) P/W* *) Termin Temat*  *  * )

*) kraj/kraje uczestniczące w spotkaniu
**) P- przyjazd de|egacji, W - wyjazd za granicę
***) hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, |otnictwo pol icyjne
****) w szczegÓ|ności dot. sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy, np. zmiana stanowiska' przeprowadzone

szkolenia

8. P|any pozaope]acyinej wspÓłpracy policyinej na rok .
(opis + ewentualnie tabela dot. przedsięwzięć już uzgodnionYch)

9. Wnioski i  uwagi

Sporządził: Zatwierdził..

(stopie , imię i nazwisko, wydział/jednostka) (kierownik jednostki - biura, KWP, szkoły)

WYdawca: Komenda GłÓwna Po|icji
Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda G|Ówna Po| ic| i .  B iuro Prawne,02.624 Warszawa, u|.  Pu|awska 148/. l  5o '

te l .  wew. 133-85, 125-48, 147-49, fax 130-97
Skład i druk: Wvdział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szko|enia Po|icji w Legionowie

05-121 Legionowo 3, u l .  Zegrzy ska 1 21, rc1. 604-31-66, 604-33-72

Tłoczono z po|ecenia Komendanta GłÓwnego Po|icj i  w Wydzia|e Wydawnictw iPo|igrafi i  Centrum Szkolenia Pol icj i  w Legionowie ul. Zegrzy ska 121.

Zam. nr 4312OO3, naklad: 21OO egz. r ssN 1642-0888 cena brutto: 9,45 zł
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