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84
ZARZĄDZENIE NR 816 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 sierpnia 2005 r.

w sprawie form i metod wykonywania przez Policję zadań w zakresie postępowania
z zainstalowanymi na śmigłowcach typu Mi-8 sygnalizatorami oblodzenia zawierającymi izotop Sr-9/Y-90

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz.
58 z późn. zm.1)) w związku z art. 7 ust. 2 oraz art. 84
ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688,
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609,
Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r.
Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2036,
poz. 2036, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277,
poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

– Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się do stosowania:
1) Regulamin postępowania z zainstalowanymi na
śmigłowcach typu Mi-8 sygnalizatorami oblo-
dzenia zawierającymi izotop Sr-90/Y-90, sta-
nowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) Program Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony
Radiologicznej, stanowiący załącznik nr 2 do
zarządzenia;

3) Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego,
stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

                                                          
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 173, poz. 1808.

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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§ 2
Komendant Główny Policji jest odpowiedzialny za

zapewnienie odpowiednich warunków pracy z sygna-
lizatorami oblodzenia, zawierającymi izotopowe źró-
dło promieniowania jonizującego.

§ 3
Inspektor ochrony radiologicznej nadzoruje działania

w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizują-
cym przy pracach z sygnalizatorami, o których mowa
w § 1 pkt 1, oraz prowadzi kontrolę dokumentów i
badania dozymetryczne.

§ 4
Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego, o któ-

rym mowa w § 1 pkt 3, sporządza się zgodnie

z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w
sprawie planów postępowania awaryjnego w przy-
padku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 20, poz. 169).

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Załączniki do zarządzenia nr 816
Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 sierpnia 2005 r.

Załącznik nr 1

REGULAMIN POSTĘPOWANIA
z sygnalizatorami oblodzenia typu RIO-3 ze źródłami promieniotwórczymi zawierającymi izotop

Sr-90/Y-90 zainstalowanymi na śmigłowcach typu Mi-8

1. Odpowiedzialni za zapewnienie zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków pracy z sygnalizatorami
oblodzenia, zawierającymi izotopowe źródło promieniowania jonizującego z izotopem Sr-90/Y-90, zainstalo-
wanymi na śmigłowcach typu Mi-8 są:
– gen. insp. Leszek Szreder, Komendant Główny Policji,
– za kontakty robocze w imieniu Komendanta Głównego Policji z ramienia Głównego Sztabu Policji

insp. Wiesław Pędzich, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policyjnego (tel. 601-82-37, tel. kom. 604-495-430).
2. Sprawującym nadzór nad ochroną przed promieniowaniem jonizującym przy pracach z sygnalizatorami oblo-

dzenia, zawierającymi źródło promieniowania jonizującego, oraz prowadzącym kontrole i badania dozyme-
tryczne jest Andrzej Wiśniewski (tel. 0-22  811-15-15, tel. kom. 601-925-718) mający wydane przez Preze-
sa PAA uprawnienia nr 167/2003 ważne do dnia 12-11-2008 roku.

3. Do obsługi sygnalizatorów oblodzenia zawierających źródło promieniowania jonizującego mogą być dopusz-
czone wyłącznie osoby przeszkolone, które wykażą się znajomością ich obsługi oraz zasad ochrony przed
promieniowaniem jonizującym.

4. Obsługa i konserwacja sygnalizatorów oblodzenia powinna być prowadzona zgodnie z dokumentacją tech-
niczno-ruchową dostarczoną wraz ze śmigłowcami.

5. Zabrania się wykonywania wszelkich prac ze źródłem, nieprzewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
6. Zabrania się osobom nieupoważnionym do przebywania w pobliżu źródła promieniowania jonizującego zain-

stalowanego w sygnalizatorze oblodzenia.
7. Czas przebywania mechaników w pobliżu źródła promieniowania jonizującego zainstalowanego w sygnaliza-

torze oblodzenia musi być ograniczony do niezbędnego minimum koniecznego na wykonanie naprawy lub
przeglądu technicznego śmigłowca.

8. Osoby obsługujące śmigłowce, w których zainstalowane są sygnalizatory oblodzenia z izotopowymi źródłami
promieniowania, zobowiązane są poddawać się okresowym badaniom lekarskim, na podstawie których mogą
być dopuszczone do pracy w warunkach szkodliwych ze względu na promieniowanie jonizujące.

9. Powyższy regulamin wywieszony jest w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
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Załącznik nr 2

Program Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku – Prawo atomowe

(Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 z późn. zm.)

1. Odpowiedzialność kierownictwa jednostki organizacyjnej.
Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Komendzie Głównej Policji

odpowiedzialny jest Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder.
Komenda Główna Policji użytkuje 3 śmigłowce typu Mi-8 produkcji ZSRR. Śmigłowce na stałe znajdują się na

terenie lotniska Warszawa – Babice ul. Sylwestra Kaliskiego 57.
1.1. Komendant Główny Policji zapewnia, że prowadzona polityka jakości w kwestii bezpieczeństwa jądro-

wego i ochrony radiologicznej jest odpowiednia do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności z użytko-
waniem źródeł promieniotwórczych zastosowanych w miernikach oblodzenia typu RIO-3.

1.2. Komendant Główny Policji zapewnia, że prowadzone działania w zakresie ochrony radiologicznej są jed-
nym z najważniejszych działań, co powoduje, że praca personelu jest bezpieczna.

1.3. Prowadzone działania w zakresie ochrony radiologicznej zapewniają ochronę środowiska.
2. Księga Jakości.

2.1. Zakres działań objęty programem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obejmuje: użytko-
wanie, obsługę, badanie szczelności źródła (Sr-90/Y-90) w mierniku oblodzenia typu RIO-3 zainstalowa-
nego na śmigłowcu typu Mi-8.

2.2. Obowiązujące dokumenty dotyczące ochrony radiologicznej:
a. Regulamin pracy w warunkach szkodliwych ze względu na promieniowanie jonizujące,
b. Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego,
c. Karty ewidencji źródeł promieniotwórczych,
d. Świadectwo wzorcowania sprzętu dozymetrycznego,
e. Program szkolenia okresowego w zakresie ochrony radiologicznej zatwierdzony przez Prezesa PAA,
f. Program Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

3. Nadzór nad dokumentami.
3.1. Nadzór nad dokumentacją dotyczącą ochrony radiologicznej został powierzony Naczelnikowi Zarządu

Lotnictwa Policyjnego.
3.2. Dokumentacja dotycząca ochrony radiologicznej przechowywana jest przez Kierownika Sekcji Obsługi

Technicznej.
3.3. Dokumenty dotyczące ochrony radiologicznej przeglądane są przez Naczelnika Zarządu Lotnictwa Poli-

cyjnego i Inspektora Ochrony Radiologicznej co najmniej dwa razy w roku.
3.4. Zapewnia się, że dokumenty będą:

a. aktualizowane na bieżąco,
b. dostępne w miejscu ich użytkowania w aktualnej wersji.

3.5. Dostęp do dokumentacji mają:
a. Komendant Główny Policji,
b. Dyrektor Biura Główny Sztab Policji KGP,
c. Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policyjnego,
d. Kierownik Sekcji Obsługi Technicznej,
e. Inspektor Ochrony Radiologicznej,
f. inspektorzy Dozoru Jądrowego na podstawie zarządzenia kontroli. Inne osoby za zgodą i w obecności

Kierownika Sekcji Obsługi Technicznej lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kompetencje i szkolenie.

4.1. Osobą odpowiedzialną za stan ochrony radiologicznej w Komendzie Głównej Policji jest Komendant
Główny Policji.

4.2. Wewnętrzny nadzór nad stanem ochrony radiologicznej w KGP w Warszawie pełni inspektor ochrony
radiologicznej, mający uprawnienia nr 167/2003 wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
ważne do dnia 12-11-2008 roku.

4.3. Szkolenie wewnętrzne w zakresie ochrony radiologicznej dla pracowników pracujących w warunkach
szkodliwych prowadzi IOR raz na dwa lata zgodnie z "Programem szkolenia dla personelu latającego
i technicznego obsługującego śmigłowiec Mi-8", zatwierdzonym przez Prezesa PAA.

4.4. Szkolenie nowo zatrudnionych pracowników, pracujących w warunkach szkodliwych, prowadzi IOR na
bieżąco przed dopuszczeniem ich do pracy, zgodnie z "Programem szkolenia dla personelu latającego
i technicznego obsługującego śmigłowiec Mi-8", zatwierdzonym przez Prezesa PAA.
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5. Ochrona zdrowia.
5.1. Komendant Główny Policji zaliczył personel latający i techniczny, obsługujący śmigłowce, ze względu na

możliwość otrzymania dawki skutecznej przekraczającej 1mSv/rok do kategorii B.
5.2. Pracownicy prowadzący prace związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń, w których zainstalowa-

ne są zamknięte izotopowe źródła promieniotwórcze, podlegają specjalistycznym okresowym badaniom
lekarskim.
Świadectwa dopuszczenia do pracy w warunkach szkodliwych przechowywane są w komórce kadrowej
Komendy Głównej Policji.

5.3. Do pracy przy urządzeniach, w których zainstalowane są izotopowe źródła promieniotwórcze, dopusz-
czeni mogą być tylko pracownicy, mający ważne zaświadczenie, zezwalające na pracę w warunkach
szkodliwych ze względu na promieniowanie jonizujące, wydane przez uprawnionego lekarza.

6. Infrastruktura.
6.1. Komenda Główna Policji dysponuje przyrządem dozymetrycznym typu RKP 1, umożliwiającym pomiar

mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i γ oraz pomiar skażeń powierzchni sub-
stancjami beta-promieniotwórczymi. Wzorcowanie sprzętu dozymetrycznego przeprowadzane będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami w laboratorium, posiadającym akredytację do prowadzenia tego
rodzaju działalności.

6.2. Przyrząd dozymetryczny jest w dyspozycji Kierownika Sekcji Obsługi Technicznej.
7. Dozymetria.

7.1. Ocena narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące jest prowadzona na podstawie pomiarów
dozymetrycznych w środowisku pracy. Ocena narażenia będzie dokonywana co trzy miesiące lub
w sytuacji wyższej konieczności.

7.2. Pomiary dozymetryczne będą wykonywane przez IOR za pomocą sprzętu dozymetrycznego, mającego
ważne świadectwo wzorcowania, a będącego własnością Komendy Głównej Policji.

7.3. Kontrolę szczelności źródeł promieniotwórczych w miernikach oblodzenia zainstalowanych na stałe na
śmigłowcach typu Mi-8 prowadzi Inspektor Ochrony Radiologicznej, pracujący w jednostce. Częstotli-
wość kontroli szczelności źródeł promieniotwórczych prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

7.4. Wymiana źródła promieniotwórczego zainstalowanego w mierniku oblodzenia zostanie zlecona firmie
posiadającej aktualne zezwolenie Prezesa PAA na prowadzenie tego rodzaju działalności.

8. Ewidencje.
8.1. Prowadzone są następjujące ewidencje:

a. ewidencja stanu zamkniętych źródeł promieniotwórczych,
b. ewidencja protokołów kontroli szczelności,
c. ewidencja protokołów pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy,
d. ewidencja zaświadczeń lekarskich dopuszczeń do pracy w warunkach szkodliwych ze względu na

promieniowanie jonizujące,
e. ewidencja protokołów z wymiany źródeł promieniotwórczych, sporządzających przez firmę dokonującą

wymiany.
8.2. Wzory kart ewidencyjnych (pkt 8.1.a, 8.1.b) są zgodne z załącznikami do rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami
promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 239, poz. 2029).
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Załącznik nr 3

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego
zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1689),
Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1808) oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego

w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r., nr 20, poz. 169)

1. Dane podstawowe:
1.1. Komenda Główna Policji; tel. (0-22) 601-31-45;

02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150.
1.2. Gen. insp. Leszek Szreder, Komendant Główny Policji; tel. (0-22) 601-31-45.
1.3. Użytkowanie przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji śmigłowców typu Mi-8 z zainstalowa-

nymi sygnalizatorami oblodzenia typu RIO-3, mającymi źródło promieniotwórcze. Śmigłowce stacjonują
na lotnisku Warszawa – Babice, ul. Sylwestra Kaliskiego 57.

1.4. Inspektor Ochrony Radiologicznej; Andrzej Wiśniewski, tel. (0-22) 811-15-15, tel. kom. 601-925-718,
mający uprawnienia typ IOR-1, nr 167/2003 z dnia 13-11-2003 r. wydane przez Prezesa PAA.

1.5. Telefony:
a. Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki „CEZAR”, tel. (0-22) 94-30,

faks (0-22) 695-98-55,
b. Sekcja Lotniskowej Straży Pożarnej Lotniska Warszawa – Babice, ul. Kaliskiego 57, tel. (0-22) 685-51-74),
c. Państwowa Straż Pożarna, tel.: 998; (0-22) 596-79-98; (0-22) 844-00-71; faks (0-22) 596-78-00,
d. Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel.: 987; (0-22) 827-04-55, (0-22) 827-23-55;

faks (0-22) 620-19-40, (0-22) 695-63-53,
e. Sekcja Lotniskowego Pogotowia Ratunkowego 01-476 Warszawa ul. Kaliskiego 57, tel. (0-22) 685-53-69,
f. Pogotowie Ratunkowe, tel. 999,
g. Policja, tel. 997; 01-317 Warszawa Bemowo ul. Raginisa 4, tel. (0-22) 666-35-14,
h. Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska, tel. (0-22) 651-07-07, (0-22) 651-06-60;

 faks (0-22) 651-06-76,
i. Mazowiecki Inspektor Sanitarny, tel. (0-22) 629-56-01, (0-22) 626-80-34.

1.6. Plan stacjonowania śmigłowców w hangarze na lotnisku oraz drogi dojazdowe do hangaru zaznaczone
są na schemacie lotniska Warszawa – Babice (zał. nr 1).

1.7. Sytuacje awaryjne, które mogą wystąpić w trakcie użytkowania śmigłowców:
a. pożar śmigłowca stacjonującego w hangarze,
b. pożar hangaru, w którym stacjonują śmigłowce,
c. rozbicie śmigłowca bez wystąpienia pożaru,
d. rozbicie śmigłowca z wystąpieniem pożaru.

Pożar śmigłowca stacjonującego w hangarze:
– osoba stwierdzająca pożar natychmiast powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Koordynatora Ruchu Naziem-

nego Lotniska, tel. (0-22) 685-52-62;
– o zaistniałej sytuacji powiadamia osoby, znajdujące się w hangarze i pomieszczeniach w nim zlokalizowa-

nych informując je o konieczności opuszczenia hangaru i pomieszczeń;
– Dyżurny Operacyjny Lotniska powiadamia o zdarzeniu Sekcję Lotniskowej Straży Pożarnej i Sekcję Lotni-

skowego Pogotowia Ratunkowego, informując jednocześnie o zainstalowanym na śmigłowcu sygnalizatorze
oblodzenia wyposażonym w izotopowe źródło promieniotwórcze, oraz Oficera Dyżurnego KGP,
tel. (0-22) 601-20-12 lub (0-22) 646-57-21, i Inspektora Ochrony Radiologicznej;

– po ugaszeniu pożaru Inspektor Ochrony Radiologicznej lokalizuje izotopowe źródło promieniotwórcze oraz
dokonuje pomiaru szczelności źródła i zabezpiecza je pod względem ochrony radiologicznej.

Pożar hangaru, w którym stacjonują śmigłowce:
– osoba stwierdzająca pożar natychmiast powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Koordynatora Ruchu Naziem-

nego Lotniska;
– jeżeli sytuacja na to pozwala, próbuje ustalić, czy w hangarze znajdują się osoby i pomaga w ich ewakuacji;
– Koordynator Ruchu Naziemnego Lotniska powiadamia o zdarzeniu Sekcję Lotniskowej Straży Pożarnej

i Sekcję Lotniskowego Pogotowia Ratunkowego, informując, że śmigłowce stojące w hangarze wyposa-
żone są w sygnalizatory oblodzenia wyposażone w izotopowe źródła promieniotwórcze, oraz Oficera
Dyżurnego KGP, tel. (0-22) 601-20-12 lub (0-22) 646-57-21, i Inspektora Ochrony Radiologicznej,
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– po ugaszeniu pożaru Inspektor Ochrony Radiologicznej przeszukuje pogorzelisko w celu odnalezienia izo-
topowych źródeł promieniotwórczych, w które były wyposażone sygnalizatory oblodzenia zainstalowane
na śmigłowcach;

– po znalezieniu izotopowych źródeł promieniotwórczych dokonuje pomiaru ich szczelności oraz zabezpiecza
pod względem ochrony radiologicznej.

Rozbicie śmigłowca bez wystąpienia pożaru:
– pilot informuje Dyżurnego Operacyjnego Lotniska z rejonu, w którym się aktualnie znajduje, o awarii śmi-

głowca;
– służby państwowe zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz schematem „Obiegu informacji o zdarzeniach

lotniczych” informują Dyżurną Służbę Operacyjną KGP o zdarzeniu lotniczym z udziałem śmigłowca poli-
cyjnego, która powiadamia o tym fakcie Naczelnika Zarządu Lotnictwa Policyjnego;

– przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki zabezpieczają teren przed dostępem osób postronnych;
– Inspektor Ochrony Radiologicznej lokalizuje izotopowe źródło promieniotwórcze, dokonuje pomiaru szczel-

ności źródła i zabezpiecza je pod względem ochrony radiologicznej w porozumieniu z Przewodniczącym
Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Rozbicie śmigłowca z wystąpieniem pożaru:
– pilot informuje Dyżurnego Operacyjnego Lotniska z rejonu, w którym się aktualnie znajduje, o awarii śmi-

głowca;
– służby państwowe zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz schematem „Obiegu informacji o zdarzeniach

lotniczych” informują Dyżurną Służbę Operacyjną KGP o zdarzeniu lotniczym z udziałem śmigłowca poli-
cyjnego, która powiadamia o tym fakcie Naczelnika Zarządu Lotnictwa Policyjnego;

– przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki Państwowej Straży Pożarnej przystępują do gaszenia pożaru śmigłowca;
– przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki Policji zabezpieczają teren przed dostępem osób postronnych;
– Inspektor Ochrony Radiologicznej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Badania Wypadków Lotni-

czych przeszukuje pogorzelisko w celu znalezienia źródła promieniotwórczego;
– w przypadku znalezienia źródła promieniotwórczego IOR dokonuje pomiaru szczelności źródła i zabezpie-

cza je pod względem ochrony radiologicznej.
2. Postępowanie osoby stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego w miejscu stacjonowania.

Koordynator Ruchu Naziemnego Lotniska powiadamia o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego natychmiast:
2.1. Oficera Dyżurnego Komendy Głównej Policji, który dokonuje powiadomień zgodnie z obowiązującymi

procedurami.
2.2. Inspektora Ochrony Radiologicznej (Andrzej Wiśniewski, tel. (0-22) 811-15-15, tel. kom 601 925 718);
2.3. Pozostałe czynności Koordynator Ruchu Naziemnego Lotniska wykonuje zgodnie ze swoimi procedurami

zawartymi w „Instrukcji operacyjnej Lotniska Warszawa – Babice”.
W powiadomieniu należy podać:
– imię, nazwisko i stanowisko lub funkcję osoby stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego,
– numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,
– dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,
– krótki opis zdarzenia.

3. Postępowanie kierownika jednostki organizacyjnej.
3.1. Dokładne zapoznanie się z sytuacją.
3.2. Ustalenie, czy w wyniku zdarzenia radiacyjnego są osoby, które zostały skażone substancją promienio-

twórczą.
3.3. Dokonanie wstępnej oceny skażeń promieniotwórczych środowiska.
3.4. Powiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za pośrednictwem Centrum do Spraw Zdarzeń

Radiacyjnych „CEZAR”, tel. (0-22) 94-30, potwierdzone w ciągu 3 godzin informacją pisemną przesłaną
faksem na nr (0-22) 695-98-55.

W powiadomieniu należy podać:
a. dane dotyczące jednostki organizacyjnej,
b. miejsce zdarzenia oraz jego opis z uwzględnieniem rodzaju izotopu, jego aktywności i liczby źródeł,
c. informację o dotychczas podjętych działaniach na miejscu zdarzenia,
d. przewidywany dalszy przebieg zdarzenia.

3.5. Dalsze postępowanie wg procedur awaryjnych pkt 1, ppkt 7 lub w uzgodnieniu z Prezesem PAA.
3.6. Utrzymywanie kontaktu z Prezesem PAA w trakcie całego przebiegu zdarzenia aż do jego zakończenia w celu:

a. bieżącego informowania Prezesa PAA o przebiegu usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego,
b. korzystania z zaleceń przekazywanych przez specjalistów wskazanych przez Prezesa PAA,
c. ewentualne skorzystanie w razie potrzeby z pomocy ekipy dozymetrycznej wysłanej na miejsce zda-

rzenia przez Prezesa PAA.
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3.7. Sporządzenie i przesłanie do Prezesa PAA, po zakończeniu działań mających na celu usunięcie skutków
zdarzenia, informacji zawierającej:
a. opis przebiegu zdarzenia z określeniem jego przyczyny,
b. ogólną ocenę zagrożenia w wyniku zdarzenia,
c. opis przebiegu likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia,
d. listę osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju uszkodzeń ciała i wstępną oceną dawek po-

chłoniętych i skażeń tych osób,
e. ocenę skażeń środowiska,
f. wykaz zastosowanych metod pomiarowych i przyrządów dozymetrycznych, sprzętu ochrony indywi-

dualnej i sprzętu użytego do likwidacji skutków zdarzenia,
g. opis procedur zastosowanych w usuwaniu skażeń terenu i dekontaminacji osób,
h. protokół kontroli dozymetrycznej jednostki, przeprowadzonej po usunięciu skutków zdarzenia.

4. Ćwiczenia okresowe.
Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia

radiacyjnego odbywają się co dwa lata.

85
DECYZJA NR 360 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 lipca 2005 r.

w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji

W celu prowadzenia w Policji ujednoliconej, racjo-
nalnej oraz bezpiecznej gospodarki uzbrojeniem i sprzę-
tem techniczno-bojowym postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do użytku służbowego instrukcję

w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem
techniczno-bojowym w Policji, stanowiącą załącznik
do decyzji.

§ 2
Traci moc Rozkaz nr 3 Komendanta Głównego Policji

z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji

oraz instrukcja nr 1 Dyrektora Biura Logistyki Policji
KGP z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie wybrakowa-
nia uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia

podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Załączniki do decyzji nr 360
Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 lipca 2005 r.

I N S T R U K C J A
w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne .......................................................................................
ROZDZIAŁ II Zadania komórek zaopatrzenia w zakresie prowadzenia gospodarki uzbrojeniem i sprzę-

tem techniczno-bojowym .....................................................................................
ROZDZIAŁ III Przewożenie uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego ............................................
ROZDZIAŁ IV Wydawanie i przyjmowanie sprzętu .......................................................................
ROZDZIAŁ V Zaopatrywanie policjantów i jednostek Policji ..........................................................
ROZDZIAŁ VI Prowadzenie gospodarki sprzętem alarmowym w jednostkach Policji .........................

ROZDZIAŁ VII Podstawowe zasady gospodarowania amunicją, materiałami wybuchowymi i środkami
pirotechnicznymi oraz chemicznymi środkami obezwładniającymi ..............................

ROZDZIAŁ VIII Zasady postępowania w przypadkach utraty, pozyskania lub odnalezienia uzbrojenia
oraz w przypadkach jego użycia ............................................................................

ROZDZIAŁ IX Magazyny uzbrojenia oraz zasady przechowywania sprzętu ......................................
ROZDZIAŁ X Ewidencja, sprawozdawczość i inwentaryzacja .......................................................
ROZDZIAŁ XI Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego ............................................
ROZDZIAŁ XII Zasady użytkowania i kierowania sprzętu do naprawy .............................................
ROZDZIAŁ XIII Organizacja zaplecza obsługowo-naprawczego ........................................................
ROZDZIAŁ XIV Organizacja wybrakowania uzbrojenia oraz jego zagospodarowanie ...........................
ROZDZIAŁ XV Kontrola gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym ..............................

ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne

1. Instrukcja określa podstawowe zasady prowadzenia gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym
w jednostkach Policji.

2. Gospodarka uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym oznacza całokształt czynności związanych z zaopa-
trzeniem jednostek w ramach należności etatowych, w tym również ewidencję i sprawozdawczość, eksplo-
atację oraz wybrakowanie sprzętu.

3. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy w rozumieniu instrukcji, to: broń strzelecka, sprzęt optyczny, sprzęt
inżynieryjno-saperski, sprzęt ochrony przeciwchemicznej, sprzęt wyposażenia policyjnego, amunicja do broni,
granaty, materiały wybuchowe, chemiczne środki obezwładniające, oporządzenie do broni i wyposażenie do
sprzętu, warsztaty naprawcze wraz z wyposażeniem, materiały do konserwacji, opakowania do sprzętu.

4. Gospodarką uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji kierują: Biuro Logistyki Policji Komendy
Głównej Policji (BLP KGP) i wydziały zaopatrzenia w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz wy-
działy zaopatrzenia (równorzędne) w Wyższej Szkole Policji (WSPol.) oraz szkołach policyjnych.

5. Szczegółowe zasady dotyczące eksploatacji uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego używanego w Policji okre-
ślają odrębne przepisy, a w stosunku do sprzętu wojskowego odpowiednie przepisy Ministra Obrony Narodowej.
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ROZDZIAŁ II
Zadania komórek zaopatrzenia w zakresie prowadzenia gospodarki uzbrojeniem

i sprzętem techniczno-bojowym

6. Podstawowym zadaniem komórek zaopatrzenia w zakresie prowadzenia gospodarki uzbrojeniem i sprzętem
techniczno-bojowym jest realizacja czynności w procesie użytkowania sprzętu, od chwili wprowadzenia go
na stan jednostek Policji do czasu wypisania go z ewidencji, a związanych z:
1) zaopatrywaniem jednostek i policjantów w sprzęt oraz  prowadzeniem ewidencji,
2) użytkowaniem i przechowywaniem,
3) obsługiwaniem i naprawą,
4) wycofywaniem sprzętu z eksploatacji i jego zagospodarowywaniem.

7. Do zasadniczych zadań BLP KGP w zakresie prowadzenia gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-
-bojowym należy:

1) opracowywanie norm należności do wyposażania jednostek i policjantów w uzbrojenie i sprzęt technicz-
no-bojowy oraz norm techniczno-eksploatacyjnych i wskaźników zużycia sprzętu w uzgodnieniu z zainte-
resowanymi jednostkami Policji,

2) opracowywanie tabeli należności sprzętu dla Policji na podstawie tabel należności poszczególnych jednostek
Policji,

3) zaopatrywanie jednostek w sprzęt zakupywany centralnie,
4) ustalanie kierunków i zasad prowadzenia gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym,
5) ustalanie organizacji i zasad funkcjonowania zaplecza obsługowo-naprawczego,
6) organizowanie szkolenia dla policjantów, prowadzących gospodarkę uzbrojeniem i sprzętem techniczno-

-bojowym w jednostkach Policji,
7) koordynowanie wybrakowania uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego oraz jego kasacji,
8) opracowywanie informacji i analiz o stanie wyposażenia jednostek w uzbrojenie i sprzęt techniczno-

-bojowy,
9) zagospodarowywanie zbędnego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Policji.

8. Do zadań wydziałów zaopatrzenia komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol. oraz szkół policyjnych
w zakresie prowadzenia gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym należy:
1) zaopatrywanie jednostek i policjantów w wyposażenie określone normami należności,
2) opracowywanie tabel należności uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego dla jednostek i policjantów obję-

tych zaopatrywaniem oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) prowadzenie ewidencji ilościowej, jakościowej i numerowej uzbrojenia oraz amunicji według partii i lat

produkcji,
4) organizacja przechowywania i konserwacji sprzętu,
5) prowadzenie działalności obsługowo-naprawczej,
6) nadzór nad przechowywaniem i eksploatacją sprzętu w jednostkach Policji,
7) nadzór nad prawidłowym rozliczaniem zużycia amunicji i materiałów wybuchowych,
8) składanie do BLP KGP meldunków o zagubieniu broni, amunicji i materiałów wybuchowych,
9) prowadzenie szkolenia policjantów prowadzących gospodarkę uzbrojeniem i sprzętem techniczno-

bojowym w podległych jednostkach,
10) zagospodarowywanie sprzętu zakupionego we własnym zakresie oraz realizacja zaleceń BLP KGP w za-

kresie zagospodarowywania sprzętu z dostaw centralnych.

ROZDZIAŁ III
Przewożenie uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego

9. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy przewozi się transportem samochodowym, kolejowym, lotniczym lub
wodnym. W uzasadnionych przypadkach sprzęt w małych ilościach może być przewożony przez policjantów
publicznymi środkami lokomocji z wyjątkiem materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i trujących.

10. Sprzęt przeznaczony do przewozu należy odpowiednio zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego
uszkodzenie w czasie transportu.

11. Sposób przewożenia oraz zasady oznakowania środków transportu przewożących materiały niebezpieczne
określają odrębne przepisy.

12. Uzbrojenie, amunicję i granaty, materiały wybuchowe oraz chemiczne środki obezwładniające przewozi się
każdorazowo pod nadzorem i ochroną specjalistycznych oddziałów konwojujących, których skład i zada-
nia określają odrębne przepisy.
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ROZDZIAŁ IV
Wydawanie i przyjmowanie sprzętu

13. Centralna Składnica Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji (CSU KSP) wydaje uzbrojenie i sprzęt technicz-
no-bojowy dla wydziałów zaopatrzenia komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol. oraz szkół poli-
cyjnych na podstawie dokumentów materiałowych wystawionych przez BLP KGP lub dokumentów mate-
riałowych wystawionych przez CSU KSP na polecenie BLP KGP.

14. Termin odbioru sprzętu, rodzaj i ilość środków transportowych oraz konieczność zorganizowania konwoju do
ochrony przewożonego sprzętu ustala jednostka wydająca sprzęt i powiadamia o tym jednostki pobierające.

15. Odbiorca zgłaszający się po odbiór sprzętu powinien posiadać upoważnienie wystawione przez jednostkę,
dla której dokonuje odbioru sprzętu. Upoważnienie na odbiór sprzętu pozostaje przy dokumencie materiało-
wym w jednostce wydającej.

16. Jednostka wydająca sprzęt jest odpowiedzialna za liczbę i jakość wydanego sprzętu zgodnie z dokumentem
materiałowym oraz za prawidłowe załadowanie i zabezpieczenie sprzętu na środkach transportowych. Do
dokumentu materiałowego załącza się wykaz numerowy broni lub sprzętu.

17. W trakcie przekazywania i przyjmowania sprzętu należy każdorazowo sprawdzić:
1) zgodność ilościową oraz numerową  sprzętu wyszczególnionego w dokumencie,
2) stan techniczny sprzętu oraz skompletowanie zestawu wyposażenia,
3) termin przydatności do użytkowania amunicji, materiałów wybuchowych, środków chemicznych i in-

nych materiałów, które posiadają określone terminy przydatności,
4) stan plomb i opakowań hermetycznych,
5) prawidłowość oznakowania opakowań ze sprzętem.

18. Przyjęcia sprzętu dostarczonego z jednostek Policji lub od dostawców dokonuje komisja, która po spraw-
dzeniu sprzętu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 17 sporządza dokument materiałowy na przyjęcie
sprzętu. W przypadku niezgodności stanu faktycznego sprzętu z dokumentem dostawy, stwierdzonych
podczas przyjmowania, komisja sporządza protokół reklamacyjny z wyszczególnieniem niezgodności i nie-
zwłocznie przesyła go do dostawcy w celu wyjaśnienia niezgodności.

19. Przekazywanie uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego między komendami wojewódzkimi (Stołeczną)
Policji, WSPol., szkołami policyjnymi może być dokonywane wyłącznie na podstawie polecenia BLP KGP.
Dokument materiałowy na przekazanie sprzętu wystawia  jednostka przekazująca sprzęt.

20. Zainteresowane jednostki po otrzymaniu z BLP KGP polecenia przekazania (pobrania) sprzętu ustalają mię-
dzy sobą sposób i termin realizacji otrzymanego polecenia.

ROZDZIAŁ V
Zaopatrywanie policjantów i jednostek Policji

21. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy przydziela się do użytkowania policjantom po uprzednim ich prze-
szkoleniu z zakresu: budowy sprzętu, zasad działania, warunków użycia, noszenia, przechowywania oraz
postępowania w przypadkach jego użycia lub utraty.

22. Liczba i rodzaj sprzętu, w jaki wyposaża się policjantów i jednostki, określają tabele należności opracowane
na podstawie norm należności.

23. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy, stanowiące normatywne wyposażenie policjantów (z wyjątkiem
broni maszynowej i zespołowej), wydają do użytkowania:
1) policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji – komórka zbro-

jenia KGP,
2) policjantom pełniącym służbę w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji i ich jednostkach organi-

zacyjnych – właściwy wydział zaopatrzenia,
3) policjantom w oddziałach prewencji Policji – komórka zaopatrzenia oddziału prewencji Policji,
4) policjantom i słuchaczom WSPol. i szkół policyjnych – wydział zaopatrzenia (równorzędny) WSPol.,

szkoły policyjnej.
24. Broń maszynową i zespołową oraz pozostałe uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy, przysługujący zgodnie

z tabelą należności, wydaje się na stan jednostki i przydziela do użytkowania policjantom. Sprzęt ten jest
przechowywany w jednostce i wydawany do użytkowania policjantom podczas wykonywania zadań służ-
bowych oraz do przeprowadzenia konserwacji.

25. Broń policjantom wydaje się do użytkowania na podstawie pisemnej decyzji ich bezpośrednich przełożo-
nych. Uprawnionymi do wydawania decyzji o wydaniu broni dla podległych policjantów są:
1) w Komendzie Głównej Policji

oraz komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji – naczelnik wydziału,
2) w komendach powiatowych, miejskich, rejonowych – komendant,
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3) w komisariatach specjalistycznych – komendant,
4) w oddziałach prewencji Policji – dowódca,
5) w WSPol. i szkołach policyjnych – komendant.

26. Na wydanie broni oraz innego sprzętu, stanowiącego indywidualne wyposażenie policjanta, sporządza się
dokument materiałowy, na podstawie którego dokonuje się odpowiednich zmian w ewidencji sprzętu.

27. Użytkownik otrzymujący uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy winien przed pokwitowaniem odbioru
sprawdzić, czy przydzielony sprzęt pod względem ilościowym i jakościowym odpowiada dokumentowi sta-
nowiącemu podstawę jego wydania z magazynu.

28. Do obowiązków użytkownika uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego należy:
1) użytkowanie przydzielonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie w celach służbowych,
2) dbałość o stan techniczny przydzielonego sprzętu oraz właściwe przechowywanie i zabezpieczenie przed

utratą,
3) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej powierzonego sprzętu,
4) informowanie przełożonych o stanie technicznym powierzonego sprzętu, przypadkach jego użycia oraz

utraty,
5) niezwłoczne rozliczenie się z przydzielonego sprzętu w przypadku przeniesienia do innej jednostki Policji,

zwolnienia ze służby w Policji lub udawania się na długotrwałe przeszkolenie zawodowe oraz zwolnienie
lekarskie.

ROZDZIAŁ VI
Prowadzenie gospodarki sprzętem alarmowym w jednostkach Policji

29. Niezależnie od sprzętu przydzielonego indywidualnie policjantom, na stan jednostki Policji przydziela się, zgodnie
z normami należności, uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy, który określa się jako sprzęt alarmowy.

30. Sprzęt alarmowy przeznaczony jest do wykonywania przez jednostki zadań związanych ze wzmocnieniem
bezpieczeństwa i ochroną jednostki, jeżeli ilość przydzielonego policjantom wyposażenia, zgodnie z norma-
mi należności, jest niewystarczająca.

31. Decyzję o wydaniu do użytkowania sprzętu alarmowego wydaje kierownik jednostki Policji, do którego
dyspozycji ten sprzęt przydzielono, lub jego przełożeni.

32. Ewidencję sprzętu alarmowego prowadzi się na ogólnych zasadach, jakie obowiązują przy ewidencjonowa-
niu uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego.

33. Sprzęt alarmowy wydaje się do użytkowania tylko na okres niezbędnych do wykonania zadań i przyjmuje
z powrotem do magazynu z chwilą ustania przyczyn, dla których ten sprzęt wydano.

34. Sprzęt alarmowy przechowuje się w odpowiednich pomieszczeniach, przystosowanych do przechowywania
uzbrojenia, spełniających warunki określone dla magazynów uzbrojenia.

35. Sprzęt alarmowy jednostki przekazuje się wyznaczonemu policjantowi lub pracownikowi Policji, którego
czyni się odpowiedzialnym za stan ilościowy i techniczny powierzonego sprzętu.

36. Nadzór nad stanem utrzymania i zabezpieczenia sprzętu alarmowego sprawują kierownicy jednostek Policji,
którym ten sprzęt przydzielono.

37. Sprzęt alarmowy, który został zużyty lub uszkodzony w czasie wykonywania zadań służbowych, podlega
niezwłocznemu uzupełnieniu lub wymianie.

ROZDZIAŁ VII
Podstawowe zasady gospodarowania amunicją, materiałami wybuchowymi
i środkami pirotechnicznymi oraz chemicznymi środkami obezwładniającymi

38. Amunicję, granaty, materiały wybuchowe oraz chemiczne środki obezwładniające nalicza się na przysługu-
jący sprzęt, policjantów lub komórki organizacyjne, w ilościach określonych normami jednostek ognia.

39. Wraz z bronią można przechowywać amunicję do niej tylko w takiej ilości, jaka przysługuje dla danego ro-
dzaju broni. Pozostałą ilość amunicji, naliczoną zgodnie z normami należności, przechowuje się w magazy-
nach uzbrojenia jednostki według ustalonych norm rozmieszczenia zapasów.

40. Amunicja, granaty, materiały wybuchowe oraz chemiczne środki obezwładniające podlegają badaniom dia-
gnostycznym po określonym okresie przechowywania. Wyniki z badań diagnostycznych stanowią podsta-
wę do określenia dalszej ich przydatności w użytkowaniu.

41. Amunicję i inne środki bojowe, które w wyniku badań zostały zakwalifikowane do zużycia w określonym
czasie, wykorzystuje się w pierwszej kolejności w procesie szkolenia.

42. Amunicję, granaty, materiały wybuchowe oraz chemiczne środki obezwładniające zakwalifikowane jako
niebezpieczne należy niezwłocznie przekazać do zniszczenia przez uprawnione podmioty gospodarcze lub
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jednostki wojskowe. Protokół ze zniszczenia niebezpiecznych materiałów jest podstawą do wykonania do-
kumentu materiałowego i dokonania odpowiednich zapisów ewidencyjnych.

43. Amunicję wydaną użytkownikom jako wyposażenie do broni wymienia się co najmniej dwa razy w roku na
amunicję przechowywaną w hermetycznych opakowaniach lub nowszej produkcji. Amunicję, pochodzącą
z wymiany, posiadającą czytelne oznaczenia, przeznacza się do zużycia w trakcie zajęć szkoleniowych.
Amunicję, która nosi ślady użytkowania, jest uszkodzona bądź której oznakowanie jest nieczytelne lub nie-
zgodne z przepisami, należy wycofać z użytku bieżącego, następnie przeklasyfikować do kat. V i przekazać
do utylizacji lub zniszczenia.

44. Jednostkom przydziela się amunicję do szkolenia na podstawie zapotrzebowań opracowanych na podsta-
wie norm szkoleniowych i programu szkolenia poszczególnych jednostek Policji.

45. W procesie szkolenia zużywa się w pierwszej kolejności amunicję z najstarszych lat produkcji, pochodzącą
z wymiany, oraz amunicję wyjętą z hermetycznego opakowania, zdatną do użytku, której użycie nie spo-
woduje uszkodzenia broni.

46. Amunicję na szkolenie pobiera z magazynu uzbrojenia upoważniony policjant na podstawie karty rozchodu
amunicji w dniu prowadzenia strzelania i rozlicza się w tym samym dniu z pobranej ilości amunicji. W przy-
padku zakończenia zajęć strzeleckich w godzinach po zamknięciu magazynu uzbrojenia, amunicja, do czasu
jej rozliczenia, powinna być przechowywana na zasadach określonych przez kierownika jednostki Policji.
Rozliczenie z pobranej amunicji powinno odbyć się w możliwie krótkim terminie. Karta rozchodu amunicji
jest podstawą do wykonania zmian w ewidencji lub wykonania dokumentu materiałowego na zdjęcie amu-
nicji ze stanu jednostki Policji. Przy rozliczaniu obowiązuje zasada pełnego rozliczenia, tj. zwrotu niezużytej
amunicji i łusek w liczbie równej liczbie pobranej amunicji.

47. Od zasady zwrotu pełnej liczby łusek po wystrzelonej amunicji odstępuje się, gdy strzelanie było prowadzo-
ne w niesprzyjających, trudnych warunkach terenowych, które uniemożliwiały odnalezienie wszystkich łu-
sek. Fakt przeprowadzenia strzelania w niesprzyjających warunkach i zagubienie łusek potwierdza na karcie
rozchodu amunicji policjant prowadzący zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego.

48. Łuski po wystrzelonej amunicji strzeleckiej poddaje się:
1) sortowaniu (stalowe, mosiężne), wyżarzeniu i przekazaniu do punktu skupu surowców wtórnych bądź

huty,
2) komisyjnemu przeglądowi, sortowaniu, a następnie, po zatwierdzeniu protokółu z wykonanych czynno-
ści przez kierownika jednostki Policji, przekazaniu do punktu skupu surowców wtórnych bądź huty,

3) łuski tekturowe i z tworzywa sztucznego, po dokonaniu komisyjnego przeglądu, a następnie zatwierdze-
niu protokółu z wykonanych czynności przez kierownika jednostki Policji, niszczeniu przez spalenie z za-
chowaniem środków ostrożności określonych odrębnymi przepisami.

49. Materiały wybuchowe pobiera z magazynu upoważniony policjant na podstawie zapotrzebowania w dniu
prowadzenia szkolenia i rozlicza się w tym samym dniu z pobranych środków. Szkolenie przy użyciu mate-
riałów wybuchowych prowadzą policjanci posiadający uprawnienia do prowadzenia prac minerskich.

50. Rozliczenie z materiałów wybuchowych zużytych podczas szkolenia lub działań bojowych polega na spo-
rządzeniu protokółu zużycia, w którym wyszczególnia się liczbę zużytych środków oraz liczbę wykonanych
i odpalonych ładunków. Protokół zużycia zatwierdza kierownik jednostki.

51. Protokół zużycia materiałów wybuchowych podczas szkolenia lub działań bojowych jest podstawą do spo-
rządzenia dokumentu materiałowego, upoważniającego do spisania materiałów wybuchowych ze stanu jed-
nostki Policji.

52. Do szkolenia wydaje się materiały wybuchowe z najstarszych lat produkcji, ale posiadające dozwolone ter-
miny przydatności do bezpiecznego posługiwania się nimi.

53. Chemiczne środki obezwładniające zużywa się w pierwszej kolejności z najstarszych lat produkcji, posiada-
jące pozytywne wyniki badań, które pozwalają na ich bezpieczne używanie.

54. Termin przydatności chemicznych środków obezwładniających może być przedłużony na podstawie pozy-
tywnych wyników uzyskanych podczas badań poligonowych.

55. Ilość środków chemicznych zużytych w czasie prowadzenia działań policyjnych zgłasza się do komórki za-
opatrującej w celu uzupełnienia zapasów.

56. Wymiany zużytych miotaczy gazu dokonuje się po zwróceniu przez użytkownika pustego pojemnika. Z po-
jemnikami należy postępować analogicznie jak w przypadku łusek metalowych.

57. O każdym przypadku zużycia amunicji stanowiącej indywidualne wyposażenie do broni policjant niezwłocz-
nie składa bezpośredniemu przełożonemu pisemny meldunek o okolicznościach zużycia. Uzupełnienia liczby
zużytej amunicji dokonuje się na podstawie decyzji właściwego przełożonego po złożeniu przez policjanta
pisemnego meldunku.

58. W przypadku bezpodstawnego zużycia amunicji użytkownik zwraca równowartość pieniężną zużytej amu-
nicji oraz ponosi konsekwencje określone odrębnymi przepisami za nieuzasadnione jej zużycie.
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ROZDZIAŁ VIII
Zasady postępowania w przypadkach utraty, pozyskania lub odnalezienia uzbrojenia

oraz w przypadkach jego użycia

59. W przypadku stwierdzenia utraty uzbrojenia przez policjanta odpowiedzialnego za jego przechowanie i za-
bezpieczenie obowiązany jest on niezwłocznie złożyć meldunek swemu przełożonemu, a następnie sporzą-
dzić pisemny meldunek wyszczególniając dane dotyczące okoliczności, w jakich nastąpiła utrata uzbrojenia,
a w przypadku utraty broni: rodzaj, serię, numer i rok produkcji oraz typ i liczbę utraconej amunicji i opo-
rządzenia.

60. O utracie broni i amunicji policjant obowiązany jest niezwłocznie powiadomić służbę dyżurną najbliższej
jednostki Policji, która z kolei powiadamia służbę dyżurną komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i służ-
bę dyżurną Komendy Głównej Policji. Służby dyżurne podejmują niezbędne czynności zmierzające do odna-
lezienia utraconego uzbrojenia.

61. Przełożony, który otrzymał pisemny meldunek o utracie uzbrojenia przez podległego mu policjanta, przed-
stawia ten meldunek:
1) Komendantowi Głównemu – w Komendzie Głównej Policji,
2) komendantowi – w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
3) komendantowi – w WSPol. i szkołach policyjnych,
oraz niezwłocznie powiadamia komórkę kadrową, która wszczyna postępowanie wyjaśniające.

62.  Przełożony, o którym mowa w pkt 61, o utracie uzbrojenia obowiązany jest także niezwłocznie powiadomić
właściwą komórkę zaopatrzenia, która pisemnie informuje o utracie uzbrojenia BLP KGP, a utracone uzbro-
jenie wprowadza do ewidencji w stan zawieszenia.

63. Tryb powiadamiania innych komórek organizacyjnych w Komendzie Głównej Policji jest określony w odręb-
nych przepisach.

64. W przypadku użycia uzbrojenia niezgodnie z obowiązującymi zasadami postępuje się według zasad określo-
nych w pkt 59-61.

65. Po odnalezieniu uzbrojenia, które było przedmiotem utraty, sporządza się meldunek o jego odnalezieniu
i rozsyła do komórek i jednostek, które otrzymały meldunki o utracie, a odnalezione uzbrojenie ze stanu za-
wieszenia przenosi się z powrotem na stan ewidencyjny. Broń, która była przedmiotem utraty, podlega ba-
daniom zgodnie z przepisami o badaniach broni utraconej.

66. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy niestanowiący własności Policji (przekazany, odnaleziony) przyjmuje
na stan wyłącznie wydział zaopatrzenia komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

67. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy wymienione w pkt 66 przyjmuje komisja, która określa stan jako-
ściowy i ilościowy oraz numery poszczególnego rodzaju sprzętu. Z komisyjnego przyjęcia uzbrojenia i sprzę-
tu techniczno-bojowego sporządza się protokół przyjęcia, który podlega zatwierdzeniu przez komendanta
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Zatwierdzony protokół przyjęcia jest dokumentem, na podstawie któ-
rego dokonuje się wpisów w książkach ewidencyjnych sprzętu pochodzącego z odzysku.

68. Broń pochodząca z odzysku podlega badaniom pod względem jej używalności oraz stanu technicznego,
zgodnie z przepisami o badaniach broni utraconej.

69. Amunicję, granaty, materiały wybuchowe i inne materiały niebezpieczne, których typ jest niemożliwy do
ustalenia, odzyskane w czasie prowadzonych działań policyjnych, kwalifikuje się do  kategorii V i przezna-
cza do niezwłocznego zniszczenia. Materiały powyższe do czasu zniszczenia należy przechowywać w od-
dzielnym pomieszczeniu.

70. Materiałów niebezpiecznych, o nieokreślonym stopniu bezpieczeństwa, nie przyjmuje się i nie przechowuje
w magazynach jednostek Policji.

ROZDZIAŁ IX
Magazyny uzbrojenia oraz zasady przechowywania sprzętu

71. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy przechowuje się w wydzielonych i urządzonych pomieszczeniach
zwanych magazynami uzbrojenia, które powinny:
1) zapewniać utrzymywanie parametrów technicznych przechowywanego sprzętu,
2) umożliwiać przeprowadzenie przeglądów kontrolnych i obsług technicznych sprzętu,
3) chronić przed kradzieżą i pożarem,
4) umożliwiać sprawne ładowanie i wyładowywanie sprzętu oraz szybką ewakuację w przypadku zagrożenia.

72. Magazyny uzbrojenia mogą być ogrzewane lub nieogrzewane, w zależności od wymaganych warunków
przechowywania ustalonych dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

73. W magazynach uzbrojenia przeznaczonych do przechowywania materiałów niebezpiecznych i łatwo pal-
nych dopuszcza się zakładanie instalacji elektrycznej wewnętrznej – przeciwpożarowej i przeciwwybucho-
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wej, wykonanej zgodnie z wymogami technicznymi określonymi odrębnymi przepisami. Dopuszcza się moż-
liwość korzystania z wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym do łącznego
przechowywania broni i amunicji, np. w magazynkach uzbrojenia pododdziałów prewencji Policji lub jedno-
stek organizacyjnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

74. Pomieszczenia na magazyny uzbrojenia wydziela się w budynkach murowanych z kratami okiennymi zamo-
cowanymi w murze. Kraty okienne wykonuje się z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm
lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm. Odstęp pomiędzy prętami
w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm
w pionie.

75. W zależności od warunków lokalowych stosuje się dodatkowe zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych
przez:
1) zainstalowanie dwóch zamków, w tym jednego posiadającego atest, lub sztaby metalowej umocowanej

na drzwiach i zamykanej na kłódkę posiadającą atest,
2) obicie drzwi blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm i montaż blokad przeciwwyważeniowych lub

założenie od strony zewnętrznej kraty ruchomej o wymiarach jak dla krat okiennych, zamykanej na kłód-
kę posiadającą atest i umocowanej w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie po zamknięciu. Dopuszcza się
zamiennie montaż atestowanych, metalowych drzwi  antywłamaniowych,

3) założenie w oknach siatek stalowych o średnicy drutu nie mniejszej od 1,5 mm i wielkości oczek do
25 x 25 mm umocowanych na zewnątrz od krat i szyb,

4) wyposażenie pomieszczenia w szafę do przechowywania broni i amunicji o parametrach technicznych,
odpowiadających szafom przeznaczonym do przechowywania broni lub znacznych wartości pieniężnych,

5) zainstalowanie urządzenia alarmowego.
76. Magazyny uzbrojenia, przeznaczone do przechowywania materiałów niebezpiecznych i łatwo palnych, loka-

lizuje się w budynkach lub kontenerach stalowych wolno stojących w odległości nie mniejszej niż:
1) 200 m od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych,
2) 200 m od składów materiałów pędnych, garaży, parków samochodowych, kotłowni itp. Szczegółowe

zasady ochrony przeciwpożarowej obiektu, w którym przechowywane są materiały niebezpieczne, okre-
ślają odrębne przepisy,

3) 500 m od zakładów przemysłowych i magistrali kolejowych oraz od strzelnic i poligonów, z zastrzeże-
niem, że oś strzelnicy nie może przecinać magazynów.

77. Magazyny uzbrojenia podlegają ciągłej całodobowej ochronie. Dotyczy to również innych pomieszczeń,
w których przechowywane jest uzbrojenie i materiały niebezpieczne.

78. Magazyn uzbrojenia otwiera tylko magazynier, odpowiedzialny za przechowywany w danym magazynie
sprzęt w ustalonych godzinach pracy. Na otwarcie magazynu uzbrojenia w innym terminie zezwolenie wy-
daje każdorazowo przełożony magazyniera.

79. W czasie nieobecności magazyniera magazyn uzbrojenia może być otwarty na polecenie kierownika jednostki
przez wyznaczoną komisję, która sporządza protokół z komisyjnego otwarcia magazynu z wyszczególnieniem
wykonanych czynności i operacji magazynowych. Protokół zatwierdza kierownik jednostki Policji.

80. Magazynier po zakończeniu pracy zamyka i plombuje drzwi od magazynu, a następnie przekazuje magazyn
ochronie służbie dyżurnej. Klucze od magazynu przekazuje się w zaplombowanym pojemniku dyżurnemu
jednostki, który kwituje ich odbiór w książce ewidencji kluczy.

81. Magazyny uzbrojenia wyposaża się w niezbędne urządzenia do składowania sprzętu w przyrządy kontrolno-
-pomiarowe do badania wilgotności i temperatury powietrza. W magazynach utrzymuje się warunki, jakie
są wymagane przy przechowywaniu poszczególnych rodzajów sprzętu, zgodnie z instrukcjami obsługi sprzę-
tu. Sprzęt optyczny przechowuje się w pomieszczeniach, które zawsze utrzymują temperaturę dodatnią.

82. Przy przechowywaniu materiałów niebezpiecznych stosuje się zasady:

Lp. Rodzaj środków i materiałów Liczby porządkowe,
środków i materiałów, które mogą

być przechowywane wspólnie
1. Materiały wybuchowe 1,3,7
2. Wyroby z prochu dymnego (czarnego), petardy,

lonty prochowe 2,10
3. Naboje, pociski i granaty kumulacyjne 1,3,7
4. Granaty ręczne, granaty nasadkowe

i do granatników podwieszanych 1,3,4,6,7
5. Środki pobudzające: zapalniki wszystkich rodzajów

i typów, mechanizmy zapalników, spłonki, zapały 3,4,6,7
6. Amunicja strzelecka bojowa wszystkich  rodzajów 1,3,4,6,7
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7. Ładunki pirotechniczne 1,3,4,7
8. Lont detonujący 6, 8
9. Amunicja ćwiczebna, pozoracyjna, niepenetracyjna 2,4,9
10. Granaty łzawiące, świece łzawiące, ręczne miotacze

gazu 10
11. Granaty i świece dymne, granaty obezwładniające 11
12. Amunicja szkolna i treningowa 12

83. Uzbrojenie przechowuje się w typowych opakowaniach skompletowanych w zestawy. Skrzynie z uzbroje-
niem, a w szczególności z bronią, należy zaplombować, a wieka skrzyń należy dodatkowo przymocować
metalowymi wkrętami.

84. Broń dostarczona z zakładów produkcyjnych podlega przystrzelaniu, jeśli nie została przystrzelana przez
zakład produkcyjny bądź dostawcę. Broń przechowuje się w magazynie uzbrojenia rozładowaną i zabezpie-
czoną.

85. Opakowania z amunicją i materiałami niebezpiecznymi układa się w stosy do wysokości 3 m, podzielone na
rodzaje środków oraz numery partii i lata produkcji. W przypadku niepełnego opakowania umieszcza się na
wierzchu dodatkowy napis informujący o ilościowym stanie zawartości w opakowaniu, np. NIEPEŁNA –
64 szt.

86. W magazynach uzbrojenia jednostki zabrania się przechowywać wspólnie sprzęt stanowiący depozyt osób
cywilnych lub innych jednostek, a także sprzęt pochodzący z rozbrojenia terenu przed sprawdzeniem jego
stanu technicznego.

87. Dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza i swobodnego dostępu do przechowywanego sprzętu
i materiałów należy stosować następujące minimalne odległości pomiędzy:
1) regałem a ścianą – 0,7 m,
2) regałami (przejście komunikacyjne) – 1,5 – 2,0 m,
3) regałem (górną półką) a sufitem – 0,5 m,
4) dolną półką regału a podłogą – 0,25 m,
5) podłogą a dolną warstwą stosu – 0,20 m,
6) stosami skrzyń – 0,10 m.

88. Do sprawnego zaopatrywania policjantów organizuje się podręczne magazyny uzbrojenia, które muszą
spełniać wymagania określone w pkt 74-75. Przechowuje się w nich sprzęt i materiały do bieżącego zaopa-
trywania policjantów, stanowiące wyposażenie indywidualne i zespołowe policjantów oddziału prewencji
Policji lub oddziału szkolnego w WSPol. i szkołach policyjnych.

89. Podręczny magazyn uzbrojenia każdorazowo otwiera, zamyka i plombuje magazynier lub policjant, któremu
sprzęt przekazano pod opiekę. Przy otwieraniu magazynu podręcznego pod nieobecność osoby odpowie-
dzialnej stosuje się zasady określone w pkt 79.

90. Magazyn uzbrojenia w pododdziałach otwiera i zamyka podoficer dyżurny w obecności dowódcy lub szefa pod-
oddziału. Każdorazowo przed zamknięciem i zaplombowaniem magazynu sprawdza się stan ilościowy uzbrojenia
i porównuje ze stanem ewidencyjnym. Drzwi od magazynu każdorazowo plombuje szef kompanii lub dowódca
pododdziału, a w razie ich nieobecności obowiązek ten spoczywa na oficerze dyżurnym jednostki.

91. Klucze od magazynów uzbrojenia przechowuje się:
1) użytku bieżącego – u podoficera dyżurnego pododdziału w zaplombowanym woreczku przez osobę wy-

mienioną w pkt 90,
2) rezerwowe – u oficera dyżurnego jednostki w zaplombowanym woreczku, zaewidencjonowane w książ-

ce wydawania kluczy rezerwowych.
92. Podoficer dyżurny pododdziału otwiera magazyn uzbrojenia tylko na polecenie dowódcy lub szefa podod-

działu oraz ich przełożonych w celu:
1) wydania broni i amunicji policjantom, udającym się na zajęcia szkoleniowe oraz do zajęć związanych

z wykonywaniem zadań służbowych,
2) przyjęcia broni do magazynu,
3) umożliwienia dokonania kontroli magazynu broni osobom uprawnionym oraz w innych przypadkach,

wynikających z obowiązków służbowych.
93. Podoficer dyżurny pododdziału ma prawo otworzyć magazynek uzbrojenia bez zezwolenia  przełożonych

w przypadku:
1) ogłoszenia alarmu bojowego w jednostce,
2) powstania zdarzeń losowych (pożar, powódź i inne), zagrażających sprzętowi znajdującemu się w maga-

zynie podręcznym.
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ROZDZIAŁ X
Ewidencja, sprawozdawczość i inwentaryzacja

94. Zadaniem ewidencji jest odzwierciedlenie w dokumentach ewidencyjnych czynności związanych z obro-
tem uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym oraz bieżących stanów zaopatrzenia jednostek, z wyka-
zaniem ilości i jakości sprzętu.

95. Ewidencją obejmuje się uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy, którym gospodarują jednostki Policji. Prze-
chowywanie w jednostkach uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego nieujętego w ewidencji jest zabro-
nione.

96. Sprawozdawczość służy do przekazywania odpowiednim komórkom organizacyjnym, na podstawie ewi-
dencji, informacji o potrzebach i stanach zaopatrzenia oraz sposobie wykorzystania przydzielonego uzbro-
jenia i sprzętu techniczno-bojowego.

97. Za prawidłowe i terminowe prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach Policji odpowie-
dzialni są policjanci do spraw uzbrojenia lub osoby, którym powierzono prowadzenie gospodarki uzbroje-
niem i sprzętem techniczno-bojowym.

98. Książki ewidencyjne oraz inne dokumenty, wykonane w formie książkowej, przed oddaniem do użytku
podlegają przesznurowaniu, opisaniu liczby stron, opieczętowaniu oraz zarejestrowaniu z odpowiednią ce-
chą tajności. Data pierwszego wpisu do książki jest równoznaczna z datą rozpoczęcia danej książki ewi-
dencyjnej.

99. Wszystkie dokumenty materiałowe dotyczące ewidencji i rozliczania uzbrojenia i sprzętu techniczno-
-bojowego podlegają zarejestrowaniu oraz przechowywaniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

100. Wpisów do książek ewidencyjnych dokonuje się na podstawie wypełnionych odpowiednio dokumentów
materiałowych, zatwierdzonych przez kierownika jednostki lub upoważnionego policjanta.

101. W dokumentach materiałowych i książkach ewidencyjnych zabrania się dokonywania wydrapań, wycie-
rań, zamazywań itp. Błędny zapis należy przekreślić tak, aby był czytelny, a następnie dokonać prawidło-
wego wpisu potwierdzonego podpisem osoby dokonującej wpisu.

102. We wszystkich jednostkach dokonuje się corocznej kontroli stanu ewidencyjnego, którą przeprowadza
komisja wyznaczona przez kierownika jednostki, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. W cza-
sie kontroli ewidencji sprawdzeniu podlegają:
1) prawidłowość prowadzenia książek ewidencyjnych, dokumentów materiałowych oraz sposób ich prze-

chowywania, a także prawidłowość rozliczania ze zużytej amunicji, środków chemicznych i materiałów
wybuchowych,

2) zgodność ewidencji magazynowej z ewidencją jednostki zaopatrującej oraz zgodność stanu faktyczne-
go sprzętu w magazynach ze stanem ewidencyjnym.

Protokół z przeprowadzonej kontroli zatwierdza kierownik jednostki.
103. Jednostki organizacyjne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz oddziały w szkołach policyjnych

porównują zgodność własnej ewidencji z ewidencją jednostki nadrzędnej po zakończeniu półrocza. Zgod-
ność ewidencji potwierdza policjant uzbrojenia w książce ewidencji.

104. W książkach  ewidencyjnych i dokumentach materiałowych stosuje się nazewnictwo uzbrojenia i sprzętu
techniczno-bojowego oraz symbole numerowe zgodnie z indeksem materiałowym.

105. Wpisy w książkach ewidencyjnych podlegają okresowym zamknięciom (podkreśleniu) w następujących
przypadkach:
1) zakończenia roku kalendarzowego,
2) inwentaryzacji,
3) zmiany na stanowisku osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojeniem,
4) przenoszenia stanu ewidencyjnego na inną stronę lub do innej książki ewidencyjnej.

106. Przed zamknięciem wpisów w książce ewidencyjnej sprawdza się prawidłowość dokonanych wpisów,
a następnie ostatnią pozycję wpisu podkreśla się czerwoną linią i w rubryce „nazwa sprzętu” wpisuje się
„stan na dzień 31.XII.... r”, natomiast do rubryki „ilość” wpisuje się liczbę określającą liczbę sprzętu
z ostatniego wpisu, która stanowi stan wyjściowy na następny rok.

107. Ewidencję uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego prowadzi się w książkach ewidencyjnych lub za po-
mocą automatycznego systemu ewidencyjnego.

108. W systemie ewidencji ręcznej stosuje się wzory druków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odręb-
nymi przepisami.

109. Sposób i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego okre-
ślają odrębne przepisy.
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ROZDZIAŁ XI
Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego

110. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy są głównym składnikiem gotowości do wykonywania zadań służ-
bowych przez jednostki Policji. Utrzymanie uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego w stałej sprawności
technicznej i gotowości do użycia, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji eksploatacyjnej,
jest osiągane przez stosowanie planowego systemu eksploatacji.

111. System eksploatacji stanowi całokształt działań obsługowo-naprawczych, opartych na kontrolowanym
wykorzystaniu limitów eksploatacyjnych, obejmujących wszystkie rodzaje uzbrojenia i sprzętu techniczno-
-bojowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek Policji.

112. Przedsięwzięcia i działania obsługowo-naprawcze obejmują:
1) obsługi techniczne wykonywane przez użytkownika sprzętu bądź pracowników Policji, posiadających

kierunkowe przeszkolenie zawodowe, połączone z kontrolą i oceną stanu technicznego sprzętu,
2) naprawy i remonty wymagające dużego nakładu sił i środków, wymagające wiedzy specjalistycznej, wyko-

nywane przez pracowników Policji, posiadających kierunkowe przeszkolenie zawodowe, bądź uprawnione
podmioty gospodarcze,

3) zabezpieczenie metrologiczne narzędzi kontrolno-pomiarowych.
113. Dla sprzętu wojskowego eksploatowanego w jednostkach Policji mają zastosowanie przepisy eksploata-

cyjne wydane przez Ministra Obrony Narodowej.
114. Eksploatacja każdego egzemplarza sprzętu w okresie jego technicznej używalności (tj. od chwili wprowadzenia

do eksploatacji aż do wycofania i kasacji) jest programowana w ramach cyklu remontowego, określającego
liczbę i częstotliwość przeglądów kontrolno-technicznych i sprawdzeń legalizacyjnych w zakresie pomiędzy
kolejnymi naprawami planowymi.

115. Obsługi techniczne mają na celu: utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu, przygotowanie go
do bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania lub przechowywania w następnym kolejnym okresie mię-
dzyobsługowym oraz usunięcie przyczyn powodujących przedwczesne zużycie bądź uszkodzenie części
i mechanizmów sprzętu.

116. W czasie obsług technicznych wykonuje się następujące prace i zabiegi:
1) przegląd techniczny, polegający na  ocenie stanu technicznego zespołów, mechanizmów i części

sprzętu,
2) usuwanie stwierdzonych niesprawności i usterek połączone z wymianą części składowych sprzętu,

wykazujących nadmierne zużycie,
3) regulację mechanizmów i zespołów sprzętu oraz wymiany i uzupełnienia materiałów konserwacyjnych,
4) czyszczenie oraz konserwację.

117. Częstotliwość, zakres prac obsługowych, pracochłonność, warunki techniczne oraz sposoby wykonywa-
nia obsług technicznych dla poszczególnych typów sprzętu określają normy eksploatacyjne, a także in-
strukcje o użytkowaniu oraz przewodniki technologiczne wykonywania obsług technicznych.

118. Eksploatowane w jednostkach Policji narzędzia kontrolno-pomiarowe, w zależności od ich przeznaczenia,
podlegają legalizacji przez właściwy organ uprawniony do legalizacji miar.

119. W celu sprawdzenia i oceny stanu technicznego, prawidłowego użytkowania przez policjantów oraz dys-
cypliny eksploatacji sprzętu w jednostkach Policji prowadzi się:
1) przeglądy kontrolno-techniczne sprzętu:

a) okresowe – w ramach prowadzonych obsług technicznych,
b) doraźne – w ramach prowadzonych kontroli gospodarczych i inspekcji,

2) klasyfikację sprzętu na kategorie użytkowe, określające jego stan jakościowy.
Przedsięwzięcia wymienione w pkt 1 mają charakter kontroli specjalistycznej i są wykonywane przy uży-
ciu narzędzi kontrolno-pomiarowych przez osoby posiadające przeszkolenie specjalistyczne.

120. Kategorie użytkowe sprzętu ustala się komisyjnie w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol.
oraz szkołach policyjnych z wyjątkiem broni i sprzętu optycznego, w stosunku do których przeklasyfiko-
wania mogą dokonywać uprawnione warsztaty uzbrojenia, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dopuszcza
się zmianę kategorii użytkowej sprzętu optycznego, którego stan techniczny został określony przez wyda-
nie pisemnego orzeczenia przez uprawniony do tego podmiot gospodarczy.

121. W przypadku przeklasyfikowania sprzętu do niższej kategorii użytkowej na skutek niewłaściwej eksplo-
atacji, tj. użytkowania lub przechowywania kierownik jednostki Policji poleca wszczęcie postępowania
wyjaśniającego prowadzonego według odrębnych przepisów.

122. Planowanie procesów eksploatacyjnych prowadzi się we wszystkich jednostkach Policji, a mianowicie:
1) w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol. oraz szkołach policyjnych –

roczny plan eksploatacji sprzętu oraz roczny i miesięczny plan zadań obsługowo-remontowych warsztatu
uzbrojenia,
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2) w pozostałych jednostkach organizacyjnych Policji (nieposiadających warsztatów uzbrojenia) – prowadzi się
roczny plan eksploatacji.

ROZDZIAŁ XII
Zasady użytkowania i kierowania sprzętu do naprawy

123. Uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy, znajdujący się na wyposażeniu policjantów i jednostek Policji,
użytkowany lub przechowywany w magazynach powinien być skompletowany, sprawny technicznie
i utrzymywany w sposób określony w instrukcjach użytkowania dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

124. W czasie eksploatacji uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego stosuje się następujące zasady:
1) sprzęt, którego parametry techniczne odbiegają od normy, uważa się za uszkodzony i kwalifikuje do

naprawy względnie wycofuje z eksploatacji,
2) uszkodzony sprzęt, którego zakres naprawy przekracza możliwości wykonawcze użytkownika, podlega

zgłoszeniu do policjanta do spraw uzbrojenia, a następnie przekazaniu do naprawy w warsztacie uzbrojenia,
3) sprzęt, którego zakres naprawy przekracza możliwości warsztatu uzbrojenia jednostki Policji, podlega

zgłoszeniu do BLP KGP, a następnie przekazaniu do naprawy realizowanej przez uprawniony podmiot
gospodarczy,

4) sprzęt technicznie niesprawny, który wypracował normę czasu eksploatacji, wycofuje z użytku, a na-
stępnie kwalifikuje do V kategorii,

5) sprzęt, który był użytkowany przez pełny okres międzyremontowy i posiadający parametry techniczne
zgodnie z normami, dopuszcza się do dalszej eksploatacji. Przedłużenie okresu użytkowania sprzętu nie
może jednorazowo przekraczać 2 lat lub 2000 godzin pracy. Podstawę do przedłużenia okresu użytko-
wania sprzętu stanowi wniosek komisji kwalifikacyjnej zatwierdzony przez kierownika jednostki Policji,

6) sprzęt, stanowiący zapas nienaruszalny, podlega okresowym sprawdzianom w ramach planowych ob-
sług technicznych i może być użyty (zdjęty z zapasu) za zgodą BLP KGP. Sprzęt z zapasu nienaruszal-
nego, wydany do czasowego użytkowania, należy w terminie 45 dni od zakończenia użytkowania do-
prowadzić do pełnej sprawności technicznej, zakonserwować oraz złożyć do długoterminowego prze-
chowywania.

125. Za właściwą realizację zadań obsługowo-naprawczych oraz za przestrzeganie dyscypliny eksploatacji
sprzętu odpowiada kierownik jednostki, w której użytkowany jest sprzęt. Jest on również odpowiedzialny
za zorganizowanie odpowiednich warunków do właściwego i bezpiecznego przechowywania uzbrojenia
i sprzętu techniczno-bojowego, obsług technicznych oraz zapewnienie nadzoru nad właściwym użytko-
waniem sprzętu, a w szczególności:
1) wydzielenie i zorganizowanie w podległych jednostkach pomieszczeń do przechowywania sprzętu oraz

stanowisk obsługowo-konserwacyjnych,
2) wyznaczenie, w ramach planów eksploatacji, dni technicznych do realizacji planowych zadań obsłu-

gowo-naprawczych sprzętu oraz zabezpieczenia czasu i nadzoru nad wykonaniem tych zadań.
126. Policjant uzbrojenia jest obowiązany wystąpić do właściwego przełożonego z wnioskiem o wstrzymanie

użytkowania sprzętu w przypadku stwierdzenia jego niewłaściwego użytkowania, braku uprawnień do
użytkowania oraz wyczerpania limitów pracy lub braku podstaw do dalszego użytkowania sprzętu.

ROZDZIAŁ XIII
Organizacja zaplecza obsługowo-naprawczego

127. Sprawność techniczną i zdolność użytkowania sprzętu zapewnia się przez realizację zadań obsługowo-
-naprawczych na wydzielonych stanowiskach w warsztatach uzbrojenia jednostek Policji przez uprawnio-
ne podmioty gospodarcze i organy metrologii miar.

128. Zaplecze obsługowo-naprawcze dla uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego stanowią:
1) w jednostkach organizacyjnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz oddziałach prewencji Policji

– wydzielone stanowiska obsługowo-konserwacyjne przeznaczone do przeprowadzania obsługi technicznej,
2) w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol. oraz szkołach policyjnych – warsztaty uzbro-

jenia przeznaczone do:
a) prowadzenia napraw bieżących i awaryjnych sprzętu o zakresie przekraczającym możliwości wyko-

nawcze użytkowników,
b) prowadzenia obsług technicznych wszystkich rodzajów sprzętu użytkowanego oraz przechowywa-

nego w jednostce,
c) prowadzenia okresowych sprawdzeń narzędzi kontrolno-pomiarowych i ich przekazywania do legalizacji,
d) udzielania pomocy użytkownikom w zakresie prowadzenia podstawowej obsługi technicznej użyt-

kowanego sprzętu,
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3) w CSU KSP – warsztat uzbrojenia przeznaczony do:
a) napraw awaryjnych sprzętu o zakresie przekraczającym możliwości wykonawcze warsztatów

uzbrojenia jednostek,
b) prowadzenia obsługi technicznej sprzętu przechowywanego w składnicy,
c) napraw planowych podstawowych rodzajów sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek

Policji.
129. Niezależnie od zaplecza obsługowo-technicznego wymienionego w pkt 128 jednostki Policji korzystają

odpłatnie z usług:
a) przedsiębiorstw i warsztatów remontowo-produkcyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, przedsię-

biorstw gospodarki narodowej, podmiotów gospodarczych, w zakresie napraw planowych sprzętu,
których wykonanie przekracza możliwości warsztatów uzbrojenia jednostek Policji,

b) ośrodków i pracowni Wojskowej Służby Metrologicznej oraz okręgowych i obwodowych urzędów miar
w zakresie legalizacji narzędzi kontrolno-pomiarowych przekraczającej możliwości techniczne warszta-
tu uzbrojenia składnicy.

130. Liczba specjalistycznych stanowisk roboczych warsztatu uzbrojenia (konserwownia, oksydownia, stolar-
nia) ustala się na podstawie normatywnej pracochłonności rocznych zadań obsługowo-naprawczych
warsztatu. Przy ustalaniu liczby stanowisk roboczych stosuje się zasadę, że obciążenie przypadające na
jedną osobę zatrudnioną w warsztacie nie może przekraczać 2000 roboczogodzin w roku. Roczną praco-
chłonność określa się na podstawie o ilości sprzętu eksploatowanego w jednostkach i pracochłonności
prac obsługowo-naprawczych wykonywanych w warsztacie.

ROZDZIAŁ XIV
Organizacja wybrakowania uzbrojenia oraz jego zagospodarowanie

131. Wybrakowaniu podlega uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy przeklasyfikowany do kategorii V jako cał-
kowicie niezdatny do użytku, którego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.

132. Wybrakowanie uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego w jednostkach Policji przeprowadza się raz
w roku, w okresie jesiennym.

133. Do przeprowadzenia wybrakowania uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego uprawnione są:
1) BLP KGP,
2) komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji,
3) WSPol. i szkoły policyjne.

134. Do przeprowadzenia wybrakowania broni strzeleckiej wszystkich typów z wyposażenia etatowego jedno-
stek Policji uprawniona jest wyłącznie CSU KSP, która realizuje wybrakowanie na rzecz jednostek tere-
nowych Policji.

135. Do przeprowadzenia wybrakowania broni wszystkich rodzajów i typów, pochodzącej spoza stanu Policji,
uprawnione są:
1) komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji,
2) CSU KSP – na rzecz BLP KGP oraz KSP.

136. Do przeprowadzania wybrakowań sprzętu optycznego uprawnione są:
1) komendy wojewódzkie Policji,
2) WSPol. i szkoły policyjne,
3) CSU KSP – na rzecz BLP KGP oraz KSP.

137. Jednostki terenowe Policji zgłaszają do BLP KGP propozycje, zawierające ilości i rodzaje broni etatowej
przewidzianej do wybrakowania, w terminie do dnia 31 lipca.

138. Po dokonaniu analizy BLP KGP, w uzgodnieniu z CSU KSP, opracowuje harmonogram przekazania broni,
a następnie informuje jednostki Policji o terminie jej przekazania do CSU KSP.

139. Jednostki terenowe Policji przekazują broń przeklasyfikowaną do kat. V przeznaczoną do wybrakowania,
a pochodzącą z wyposażenia etatowego do CSU KSP, zgodnie z harmonogramem w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 sierpnia.

140. CSU KSP przeprowadza wybrakowanie broni etatowej dostarczonej z jednostek Policji na podstawie stosownej
decyzji Dyrektora BLP KGP. Termin rozpoczęcia wybrakowania ustala się na miesiące październik i listopad.

141. Do broni przekazywanej z jednostek terenowych Policji należy dołączyć:
1) protokół przeklasyfikowania zatwierdzony przez kierownika jednostki Policji przekazującej broń do CSU

KSP,
2) wykazy numerowe broni (dodatkowo w formie elektronicznej) oraz skrzyń, w które jest ona złożona.

Wykazy powinny zapewniać możliwość jednoznacznego stwierdzenia, w której skrzyni znajduje się
konkretny egzemplarz broni. Liczba porządkowa z wykazu numerowego broni powinna być oznaczona
na danej jednostce broni.
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142. Protokoły przekazania sprzętu pomiędzy jednostkami terenowymi Policji a CSU KSP stanowią podstawę
do dokonania stosownych zmian ewidencyjnych.

143. Uzbrojenie oraz sprzęt techniczno-bojowy, który w wyniku dokonywanych okresowo przeglądów technicz-
nych lub na podstawie oceny stanu technicznego dokonanej przez pracowników warsztatu rusznikarskiego
uznany zostanie za nienadający się do dalszego użytku, podlega przeklasyfikowaniu do kategorii V.

144. Przeklasyfikowania uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego dokonuje się komisyjnie, na podstawie kry-
teriów i zasad określonych przepisami o klasyfikowaniu  uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

145. Komisję do przeklasyfikowania uzbrojenia powołuje kierownik jednostki Policji wymienionej w pkt 133.
W skład komisji należy powołać osoby o odpowiednich kwalifikacjach fachowych.

146. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
1) dokonanie oceny stanu technicznego,
2) nadanie lub potwierdzenie kategorii użytkowej,
3) sporządzenie protokołu zmiany kategorii użytkowej.

147. Do protokołu zmiany kategorii użytkowej należy dołączyć wykaz numerowy sprzętu, a w wypadku broni:
jej rodzaj, typ, serię, numer i rok produkcji. W wypadku braku wymienionych powyżej cech identyfikacyj-
nych lub trudności we właściwym ich odczytaniu należy sporządzić dodatkowy szczegółowy opis sprzętu
lub broni.

148. Protokół zmiany kategorii użytkowej podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki Policji wymienionej
w pkt 133 i po zatwierdzeniu stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji jednostki Policji.

149. Broń i sprzęt techniczno-bojowy przeklasyfikowany do kategorii V należy do czasu wybrakowania prze-
chowywać w oddzielnych pomieszczeniach magazynowych. Pomieszczenia te powinny być zaplombowa-
ne przez przewodniczącego komisji w obecności członków komisji.

150. Każdorazowo przed wejściem do pomieszczeń magazynowych, w których przechowywana jest przezna-
czona do wybrakowania broń, przewodniczący, w obecności członków komisji, sprawdza czy plomby,
o których mowa w pkt 149, nie są naruszone. W przypadku stwierdzenia ich naruszenia przewodniczący
niezwłocznie informuje o tym fakcie kierownika jednostki, który obowiązany jest podjąć działania celem
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

151. Broń strzelecka przeklasyfikowana do kat. V podlega sprawdzeniu i doprowadzeniu do stanu bezpieczne-
go, tj.:
1) każdą jednostkę broni strzeleckiej należy sprawdzić czy nie jest załadowana,
2) broń strzelecką, w której nie można odciągnąć zamka w tylne położenie i sprawdzić od strony komory

nabojowej, należy uważać za załadowaną. Broń taką, a w szczególności broń pochodzącą z rozbrojenia
terenu, a także broń, co do której zachodzi podejrzenie, że jest załadowana, należy dostarczyć w poło-
żeniu pionowym (lufą skierowaną do góry) do miejsca, gdzie można dokonać jej wypalenia za pomocą
ognia. W przypadku stwierdzenia nieprzelotowości lufy lub komory nabojowej broń taką należy trakto-
wać jako broń załadowaną.

152. Wybrakowanie uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego przeprowadza komisja powołana decyzją ko-
mendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji (w zakresie broni z tzw. rozbrojenia terenu), a w przypad-
ku CSU KSP – Dyrektora BLP KGP (w zakresie broni etatowej). Przewodniczącym komisji w CSU KSP
każdorazowo jest przedstawiciel BLP KGP. Zaleca się, aby w skład komisji powoływane były osoby o od-
powiednim przeszkoleniu fachowym, odznaczające się wysoką etyką zawodową, oraz przedstawiciele
komórek finansowych jednostek Policji, przeprowadzających wybrakowanie.

153. Skład komisji należy w miarę posiadanych możliwości kadrowych zmieniać corocznie. W jej skład nie mo-
gą być powoływane osoby odpowiedzialne w wydziałach zaopatrzenia KWP za przyjmowanie broni do
wybrakowania z jednostek organizacyjnych Policji.

154. W skład komisji włącza się także osoby wykonujące czynności pomocnicze, takie jak np. obsługa narzędzi
używanych do niszczenia broni, prace transportowe i załadunkowe – określając szczegółowo zadania
przez te osoby realizowane.

155. Do zadań komisji należy:
1) sprawdzenie czy przedstawiona do wybrakowania broń została doprowadzona do stanu bezpiecznego,
2) przeliczenie broni podlegającej wybrakowaniu,
3) sprawdzenie zgodności numerowej broni niszczonej ze sporządzonymi uprzednio wykazami broni prze-

znaczonej do zniszczenia. W przypadku broni nieposiadającej oznaczenia numerowego komisja szcze-
gółowo sprawdza zgodność cech charakterystycznych broni podanych w wykazach ze stanem fak-
tycznym.

156. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w pkt 155, komisja sporządza notatkę służbową, która
jest następnie dołączana do protokołu wybrakowania.

157. Broń strzelecką, w zależności od stopnia zużycia, przeznacza się na demontaż lub w całości na złom.
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158. Broń przeznaczoną do częściowego demontażu demontuje się w obecności członków komisji. Uzyskane
części przyjmuje się na stan ewidencyjny w warsztacie rusznikarskim.

159. Broń i sprzęt techniczno-bojowy niszczy się przy użyciu urządzeń mechanicznych (np. prasy, piły do me-
talu) lub przy wykorzystaniu urządzenia spawalniczego. Za wybór sposobu niszczenia odpowiedni do ro-
dzaju niszczonej broni odpowiedzialny jest przewodniczący komisji.

160. Broń niszczy się w pomieszczeniach zamkniętych lub półotwartych (w wypadku cięcia palnikiem), zapew-
niających właściwe warunki jej niszczenia. W pomieszczeniach tych lub w ich bezpośrednim pobliżu nie
mogą przebywać osoby postronne.

161. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie czynności dotyczące wybrakowania powinny być wyko-
nywane w ciągu dnia lub w pomieszczeniach dobrze oświetlonych.

162. Broń strzelecką przeznaczoną do złomowania należy zniszczyć poprzez mechaniczną deformację, przecię-
cie palnikiem lub piłą istotnych jej części, tj.: lufy, komory nabojowej, zamka, szkieletu. Zastosowany
sposób niszczenia wymienionych części broni musi uniemożliwić ich dalsze użycie zgodne z pierwotnym
przeznaczeniem.

163. Za prawidłowe zorganizowanie i przeprowadzenie niszczenia istotnych części broni odpowiada przewod-
niczący komisji.

164. Zniszczone części broni należy składać do beczek metalowych, które po wypełnieniu należy zaspawać na
całym obwodzie wieka, wykonując na krawędzi otwory w celu umożliwienia zaplombowania wieka
w dwóch naprzeciwległych miejscach. W wypadku składania zniszczonej broni  do skrzyń drewnianych
muszą one być po zamknięciu plombowane w dwóch miejscach. Beczki oraz skrzynie przeznaczone na
zezłomowaną broń nie mogą posiadać śladów uszkodzeń mechanicznych. Nie jest dopuszczalne umiesz-
czanie poszczególnych części jednego egzemplarza broni w różnych beczkach/skrzyniach.

165. Beczki lub skrzynie zawierające zezłomowaną broń muszą być w sposób trwały oznakowane zgodnie
z numeracją  umieszczoną na wykazach numerowych broni. Oznaczenia te powinny zapewniać jedno-
znaczną identyfikację skrzyni/beczki, w której znajduje się konkretny egzemplarz broni.

166. Zaplombowane beczki lub skrzynie z zezłomową bronią należy do czasu przekazania do huty przechowy-
wać w oddzielnych, zaplombowanych pomieszczeniach magazynowych.

167. Wszystkie prace związane z plombowaniem beczek, skrzyń oraz pomieszczeń magazynowych, w których
przechowywana jest zezłomowana broń, wykonuje za pomocą plombownicy przewodniczący w obecności
członków komisji.

168. Z czynności określonych w pkt 167 należy sporządzić notatkę służbową dołączaną do protokółu wybra-
kowania.

169. Wybrakowane przedmioty niemetalowe należy, po pozbawieniu ich cech użytkowych w sposób wskazany
przez komisję, zniszczyć lub przekazać w obecności komisji do utylizacji uprawnionemu podmiotowi go-
spodarczemu.

170. Z dokonanych czynności, opisanych w pkt 155-169, komisja sporządza protokół wybrakowania uwzględ-
niający:
1) liczbę i rodzaje sprzętu zniszczonego,
2) liczbę i rodzaje pozyskanych z demontażu części zamiennych,
3) numer plombownicy, jaką zostały zaplombowane beczki, skrzynie i pomieszczenia,
4) liczbę beczek lub skrzyń, do których zostały złożone części wybrakowanej broni, oraz uwagi, spostrze-
żenia i wnioski członków komisji.

171. Sporządzony po wybrakowaniu protokół podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki Policji wymie-
nionej w pkt 133.

172. Protokoły z wybrakowania sporządza się w liczbie egzemplarzy koniecznej do prowadzenia gospodarki
sprzętem, jak i finansowej jednostki Policji.

173. Jeden egzemplarz protokołu  wybrakowania broni strzeleckiej, w rozbiciu na poszczególne jednostki, CSU
KSP przesyła do BLP  KGP.

174. Komendy wojewódzkie Policji przesyłają jeden egzemplarz protokołu wybrakowania wraz z wykazem nu-
merowym broni z rozbrojenia terenu do BLP KGP.

175. Wszystkie beczki lub skrzynie zawierające zezłomowaną broń są przekazywane do huty pod ochroną
konwoju i w obecności pełnego składu komisji.

176. Przekazanie złomu do huty powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu wybrakowania.
177. Przed dokonaniem załadunku przewodniczący w obecności członków komisji sprawdza, czy założone

w trakcie wybrakowania plomby nie zostały naruszone oraz sprawdza zgodność liczby beczek lub skrzyń
z liczbą wykazaną w protokole. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomb przewodniczący niezwłocz-
nie informuje o tym fakcie kierownika jednostki Policji, o której mowa w pkt 133 – ten obowiązany jest
podjąć działania celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
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178. Wszelkie prace związane z załadunkiem, przewozem, rozładunkiem i przetopem złomu powinny odbywać
się w obecności wszystkich członków komisji i pod ochroną konwoju. Przetopienie złomu musi odbyć się
w dniu jego przekazania do huty.

179. W trakcie rozładowywania złomu w hucie należy zachować szczególną ostrożność.
180. Teren rozładunku i przetopu złomu winien być zabezpieczony przez policjantów z konwoju i członków

komisji.
181. Komisja opuszcza teren huty dopiero po zakończeniu przetopu złomu z wybrakowanej broni.
182. Skład i zadania konwoju określają odrębne przepisy dotyczące służby konwojowo-ochronnej. Przewóz

złomu do huty należy traktować jako transport broni sprawnej technicznie.
183. Z czynności przekazania i przetopienia dostarczonego do huty złomu komisja sporządza protokół, który

jest następnie dołączany do protokołu wybrakowania.

ROZDZIAŁ XV
Kontrola gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym

184. Działalność kontrolna gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym polega na sprawdzeniu:
1) prawidłowości jego planowania i realizacji w zakresie:

a) potrzeb sprzętu i materiałów,
b) wykorzystania limitów pracy sprzętu,
c) obsług technicznych,
d) napraw i remontów sprzętu,
e) legalizacji sprzętu pomiarowego,

2) jakości, terminowości i zasadności dokumentów planistycznych, rozliczeniowych i sprawozdawczych,
3) utrzymania stanu technicznego sprzętu przez użytkowników,
4) prawidłowości w przechowywaniu i zabezpieczeniu sprzętu,
5) jakości, terminowości i zakresu wykonywanych obsług technicznych,
6) działalności w zakresie gospodarki sprzętem,
7) stosowania przepisów dotyczących użytkowania i przechowywania sprzętu,
8) poprawności prowadzenia ewidencji,
9) realizacji działalności kontrolnej w podległych jednostkach,

10) sprawności działania pionu kierowniczego w zakresie przestrzegania przepisów.
185. W zakresie działalności kontrolnej gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym właściwi prze-

łożeni obowiązani są:
1) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji:

a) nie rzadziej niż raz w roku organizować komisyjną kontrolę ewidencji i stanów uzbrojenia oraz
sprzętu techniczno-bojowego,

b) dokonywać nie rzadziej niż raz na pół roku oceny stanu zabezpieczenia uzbrojenia,
2) kierownicy komisariatów specjalistycznych, naczelnicy wydziałów i komendanci powiatowi, miejscy,

rejonowi Policji:
a) organizować przynajmniej raz na kwartał przeglądy stanu uzbrojenia stanowiącego indywidualne

wyposażenie podległych policjantów,
b) sprawować nadzór nad zabezpieczeniem przechowywania uzbrojenia stanowiącego  wyposażenie

podległych policjantów i jednostki,
c) rozpatrywać raporty (meldunki) policjantów o wystrzeleniu amunicji w celach służbowych,
d) powiadamiać niezwłocznie bezpośredniego przełożonego oraz komórkę uzbrojenia o przypadkach

utracenia broni, amunicji i innego sprzętu,
e) nadzorować rozliczanie się podległych policjantów z pobranego uzbrojenia,
f) sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasady zdawania uzbrojenia do depozytu lub komórki

uzbrojenia przez podległych policjantów udających się na urlop, do szpitala lub leczenie sanatoryjne,
a także skierowanych do WSPol. i szkół policyjnych na przeszkolenie,

g) sprawować nadzór nad przechowywaniem uzbrojenia oraz jego zabezpieczeniem przed utratą,
h) kontrolować przestrzeganie przez policjantów zasad przechowywania i zabezpieczenia uzbrojenia,
i) kontrolować przynajmniej dwa razy w miesiącu stan utrzymania i konserwacji uzbrojenia przez

podległych policjantów,
j) powiadamiać bezpośrednich przełożonych o przypadkach utracenia uzbrojenia przez podległych po-

licjantów,
3) komendant WSPol. i komendanci szkół policyjnych:

a) przynajmniej raz w roku organizować komisyjną kontrolę ewidencji i stanów ilościowych uzbrojenia
i sprzętu techniczno-bojowego,
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b) zorganizować system kontroli gospodarki uzbrojeniem przeznaczonym do procesu szkolenia słucha-
czy i przynajmniej dwa razy w roku organizować przegląd ww. uzbrojenia,

c) dokonywać nie rzadziej niż raz na kwartał oceny stanu utrzymania i zabezpieczenia uzbrojenia
i sprzętu techniczno-bojowego, przeznaczonego do procesu szkolenia,

4) dowódcy oddziałów prewencji Policji:
a) przynajmniej raz w roku organizować komisyjną kontrolę ewidencji i stanów uzbrojenia i sprzętu

techniczno-bojowego,
b) sprawować nadzór nad komisyjnym sprawdzeniem stanu ewidencyjnego i faktycznego uzbrojenia

według numeracji, każdorazowo przy zwalnianiu policjantów do rezerwy po odbyciu służby,
c) zorganizować system kontroli gospodarki uzbrojeniem w oddziałach i przynajmniej dwa razy w roku

organizować przegląd uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu policjantów,
d) dokonywać nie rzadziej niż raz na kwartał oceny stanu utrzymania i zabezpieczenia uzbrojenia

i sprzętu w oddziałach,
e) powiadamiać bezpośredniego przełożonego i komórkę uzbrojenia o przypadkach utracenia uzbrojenia

przez podległych policjantów,
5) dowódcy oddziałów szkolnych w przypadku przechowywania sprzętu uzbrojenia w oddziałach:

a) sprawować osobiście nadzór nad przechowywaniem uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego
w oddziale,

b) dokonywać przynajmniej raz w tygodniu przeglądu stanu uzbrojenia znajdującego się w oddziale,
c) sprawować osobiście nadzór nad każdorazowym rozliczaniem amunicji, materiałów wybuchowych

i pirotechnicznych oraz środków chemicznych zużytych podczas szkolenia lub wykonywania zadań
służbowych,

d) powiadamiać niezwłocznie przełożonych o przypadkach utraty uzbrojenia w oddziale.

86
DECYZJA NR 362 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 lipca 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji
i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu
działania komend, komisariatów i innych jednostek
organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2,
poz. 4, Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44 i z
2005 r. Nr 4, poz. 9) postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji

z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia od-
działów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów
prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17, Nr 10,
poz. 54, Nr 19, poz. 104 i z 2004 r. Nr 2, poz. 6)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 po wyrazach „stany etatowe okre-
ślają załączniki nr 1 – 8” dodaje się wyrazy „oraz
nr 11 – 14 do decyzji”;

2) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 4 do decyzji otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik nr 4a do decyzji oznacza się jako załącz-
nik nr 11 i nadaje brzmienie określone w załączni-
ku nr 3 do niniejszej decyzji;

5) załącznik nr 4b do decyzji oznacza się jako załącz-
nik nr 12 i nadaje brzmienie określone w załączni-
ku nr 4 do niniejszej decyzji;

6) załącznik nr 4c do decyzji oznacza się jako załącz-
nik nr 13 i nadaje brzmienie określone w załączni-
ku nr 5 do niniejszej decyzji;

7) załącznik nr 8a do decyzji oznacza się jako załącz-
nik nr 14 i nadaje brzmienie określone w załączni-
ku nr 6 do niniejszej decyzji.

§ 2
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku dosto-

suje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Poli-
cji w Gdańsku do wymogów określonych w decyzji
w terminie 14 dni od dnia jej wejścia w życie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Załączniki do decyzji nr 362
Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 lipca 2005 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Lp. WOJEWÓDZTWO

ODDZIAŁ
PREWENCJI

POLICJI,
SAMODZIELNY
PODODDZIAŁ
PREWENCJI
POLICJI W:
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Y

C
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W

A
W

C
ZY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Mazowieckie Warszawie 1163 4 23 1000 - 59 13 11 9 44

2. Mazowieckie Radomiu
Płocku

157
120

2
2

9
9

125
88

–
–

18
18

–
–

–
–

3
3

–
–

3. Śląskie
Bielsku-Białej
Częstochowie
Katowicach

125
125
679

2
2
3

9
9
13

88
88
576

9
9
14

14
14
33

–
–
6

–
–
5

3
3
6

–
–
23

4. Pomorskie Gdańsku 349 3 11 300 – 19 4 – 3 9
5. Małopolskie Krakowie 349 3 11 288 12 19 4 – 3 9
6. Podlaskie Białymstoku 349 3 11 300 – 19 4 – 3 9

7. Warmińsko-
-mazurskie Olsztynie 349 3 11 300 – 19 4 – 3 9

8. Łódzkie Łodzi 349 3 11 270 30 19 4 – 3 9
9. Wielkopolskie Poznaniu 349 3 11 270 30 19 4 – 3 9
10. Podkarpackie Rzeszowie 339 3 11 290 – 19 4 – 3 9

11. Zachodnio-
pomorskie Szczecinie 349 3 11 300 – 19 4 – 3 9

12. Dolnośląskie Legnicy
Wrocławiu

120
349

2
3

9
11

88
300

–
–

18
19

–
4

–
–

3
3

–
9

13. Kujawsko-
-pomorskie Bydgoszczy 240 3 6 204 12 18 2 – 3 4

14. Świętokrzyskie Kielcach 162 3 10 132 – 14 – – 3
15. Lubelskie Lublinie 120 2 9 88 – 18 – – 3 –
16. Opolskie Opolu 120 2 9 88 – 18 – – 3 –
17. Lubuskie Zielonej Górze 120 2 9 88 – 18 – – 3 –

OGÓŁEM 6382 56 223 5259 116 431 57 16 72 152
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
W: BIAŁYMSTOKU, GDAŃSKU, OLSZTYNIE, SZCZECINIE I WROCŁAWIU

Liczba
Lp. Nazwa

komórki / stanowiska
komórek stanowisk policyjnych

1 2 3 4
1
2

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

3
1

2
7
1
1

3 Zespół Organizacji Służby:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent
– Referent
– Policjant

11
1

1
3
2
3

4 Zespół Transportu i Zaopatrzenia:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent
– Referent
– Policjant

9
1

4
5 Zespół Szkolenia:

– Specjalista
4

1
1
1
1

6 Zespół Medyczny:
– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka

3
7 Kompania Prewencji* 3 300

1
1

2
2
4
6

Pluton Wzmocnienia:
– Dowódca plutonu
Drużyna Miotaczy Wody:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

12
1

1
2
1

1
1

Drużyna Transportera Opancerzonego:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant
Załoga Reflektora Olśniewającego:
– Referent
– Policjant

6

8

19
Ogółem 11 349

* Strukturę organizacyjną i stan etatowy kompanii prewencji określa załącznik nr 9
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Załącznik nr 3

Załącznik nr 11 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE

Liczba
Lp.

Nazwa
komórki / stanowiska komórek stanowisk policyjnych

1 2 3 4
1
2

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

3
1

2
7
1
1

3 Zespół Organizacji Służby:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent
– Referent
– Policjant

11
1

1
3
2
3

4 Zespół Transportu i Zaopatrzenia:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent
– Referent
– Policjant

9
1

4
5 Zespół Szkolenia:

– Specjalista
4

1
1
1
1

6 Zespół Medyczny:
– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka

3
3

3
3
3
3

Kompania Prewencji:
– Dowódca kompanii
– Zastępca dowódcy kompanii
– Asystent
– Referent

12
12

12
36
72
72
72

Pluton:
– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant
– Aplikant

264
1

3
3
6

Drużyna AWGŁ:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

12

7

288
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1
1
1
1
4
5

8 Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej
– Dowódca kompanii
– Zastępca dowódcy kompanii
– Asystent
– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny

12

1
1

2
2
4
6

Pluton Wzmocnienia:
– Dowódca plutonu
Drużyna Miotaczy Wody:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

12

1
2
1

1

1
1

Drużyna Transportera Opancerzonego:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant
Załoga Reflektora Olśniewającego:
– Referent
– Policjant

6

9

19
OGÓŁEM 11 349

Załącznik nr 4

Załącznik nr 12 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W ŁODZI I POZNANIU

Liczba
Lp.

Nazwa
komórki / stanowiska komórek stanowisk policyjnych

1 2 3 4
1
2

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

3
1

2
7
1
1

3 Zespół Organizacji Służby:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent
– Referent
– Policjant

11
1

1
3
2
3

4 Zespół Transportu i Zaopatrzenia:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent
– Referent
– Policjant

9
1

4
5 Zespół Szkolenia:

– Specjalista
4
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1
1
1
1

6 Zespół Medyczny:
– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka

3

3
3
3
3

Kompania Prewencji:
– Dowódca kompanii
– Zastępca dowódcy kompanii
– Asystent
– Referent

12
11

11
33
66
66
66

Pluton:
– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant
– Aplikant

242
3

3
5
8

7

Drużyna AWGŁ:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

16
2

2
2
2
6
18

8 Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej
– Dowódca kompanii
– Zastępca dowódcy kompanii
– Asystent
– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny

30

1
1

2
2
4
6

Pluton Wzmocnienia:
– Dowódca plutonu
Drużyna Miotaczy Wody:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

12

1
2
1

1

1
1

Drużyna Transportera Opancerzonego:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant
Załoga Reflektora Olśniewającego:
– Referent
– Policjant

6

9

19
OGÓŁEM 11 349
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Załącznik nr 5

Załącznik nr 13 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY

Liczba
Lp.

Nazwa
komórki / stanowiska komórek stanowisk policyjnych

1 2 3 4
1
2

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

3
1

1
5

3 Zespół Organizacji Służby:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent

6
1

1
2
1

4 Zespół Transportu, Zaopatrzenia i Łączności:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent
– Aplikant

4
1

2
5 Zespół Szkolenia:

– Specjalista
2

1
1
1
1

6 Zespół Medyczny:
– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka

3
2

2
2
2
2

Kompania Prewencji:
– Dowódca kompanii
– Zastępca dowódcy kompanii
– Asystent
– Referent

8
8

8
24
48
48
48

Pluton Prewencji:
– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant
– Aplikant

176
2

2
4
2

7

Drużyna AWGŁ:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

8
1

1
1
1
4
4
1

8 Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej:
– Dowódca kompanii
– Zastępca dowódcy kompanii
– Asystent
– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent

12
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Pluton Wzmocnienia:
– Dowódca plutonu

1
1

2
2
2
4

Drużyna Miotaczy Wody:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

8
1

1
1
1

Drużyna Transporterów Opancerzonych:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

3
1

1
1

Załoga Reflektora Olśniewającego:
– Referent
– Policjant

2
1

1
1
1
1

Drużyna wsparcia taktycznego:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant
– Aplikant

4

9

18
OGÓŁEM 8 240

Załącznik nr 6
Załącznik nr 14 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY SAMODZIELNYCH
PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE

Liczba
Lp.

Nazwa
komórki / stanowiska komórek stanowisk policyjnych

1 2 3 4
1
1

1
2

– Dowódca samodzielnego pododdziału
– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

2
1

7
1
1

3 Zespół Organizacji Służby:
– Asystent
– Referent
– Aplikant

9

1
1
1

4 Zespół Medyczny:
– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka

1

3
5 Pluton Prewencji: 4 88
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1
1
1
1
2
4

6 Kadra dowódcza pododdziałów służby kandydackiej:
– Dowódca kompanii
– Zastępca dowódcy kompanii
– Asystent
– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny

9
Pluton Wzmocnienia:
– Dowódca plutonu

1
1

1
1
1
2

Drużyna AWGŁ:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

4
Drużyna Miotacza Wody:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

1
1
1
2

Załoga Transportera Opancerzonego:
– Referent
– Policjant

2
1

1
1

7

Załoga Reflektora Olśniewającego:
– Referent
– Policjant

9
14

OGÓŁEM 9 125
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87
DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 sierpnia 2005 r.

w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji
oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm.1)) oraz § 5 ust. 1-3 w związku
z § 9 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regula-
minu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7,
poz. 31 z późn. zm.2)) postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego

Policji wyznaczam nadinsp. Eugeniusza Szczerba-
ka, który nadzoruje realizację czynności mieszczą-
cych się w zakresach szczegółowych zadań na-
stępujących komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji:
1) Centralne Biuro Śledcze;
2) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji;
3) Biuro Spraw Wewnętrznych;
4) Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych;
5) Biuro Wywiadu Kryminalnego;
6) Biuro Finansów – w zakresie gospodarowania

funduszem operacyjnym.
2. Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp.

Marek Hebda nadzoruje realizację czynności
mieszczących się w zakresach szczegółowych za-
dań następujących komórek organizacyjnych Ko-
mendy Głównej Policji:
1) Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości;
2) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne;
3) Główny Sztab Policji.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp.
Dariusz Nagański nadzoruje realizację czynności
mieszczących się w zakresach szczegółowych za-
dań następujących komórek organizacyjnych Ko-
mendy Głównej Policji:
1) Biuro Finansów;
2) Biuro Logistyki Policji;
3) Biuro Łączności i Informatyki.

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 20, poz. 125 oraz z 2005 r.
Nr 4, poz. 11 i Nr 9, poz. 44.

4. Osobiście nadzoruję następujące komórki organi-
zacyjne Komendy Głównej Policji:
1) Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji;
2) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji;
3) Biuro Prawne;
4) Biuro Strategii Policji;
5) Zespół Audytu Wewnętrznego.

§ 2
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują
komendantów wojewódzkich Policji według następu-
jącego podziału:

1) nadinsp. Eugeniusz Szczerbak nadzoruje Ko-
mendanta Stołecznego Policji i komendantów
wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach,
Opolu, Szczecinie i Wrocławiu;

2) nadisnp. Marek Hebda nadzoruje komendantów
wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgosz-
czy, Lublinie, Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie;

3) nadisnp. Dariusz Nagański nadzoruje komendan-
tów wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielko-
polskim, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu.

§ 3
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-

cji i zastępców Komendanta Głównego Policji upo-
ważniam do:

1) wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń
w sprawach związanych z funkcjonowaniem
nadzorowanych przez nich służb oraz komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wy-
łączeniem wydawania aktów normatywnych
w formie zarządzeń;

2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi
organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz
podmiotami niemającymi osobowości prawnej
w sprawach określonych w pkt 1.

§ 4
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji

i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważ-
niam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania w
moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów,
pełniących służbę w nadzorowanych komórkach or-
ganizacyjnych Komendy Głównej Policji.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1,
nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:
1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;
2) wyznaczania i odwoływania rzeczników dyscy-

plinarnych;



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13                                                                          Poz. 87-581-

3) orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych
obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz
podejmowanych w celu wykonania tych kar.

3. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbę
w Biurze Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biu-
rze Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji, Biurze
Prawnym, Biurze Strategii Policji oraz w Zespole Au-
dytu Wewnętrznego – załatwiam osobiście.

§ 5
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-

cji upoważniam do podejmowania w moim imieniu
decyzji:
1) w ramach określonych w ustawie o Policji kom-

petencji wyższego przełożonego dyscyplinarnego
w stosunku do komendanta wojewódzkiego Poli-
cji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta
Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły poli-
cyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego;

2) związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a
i art. 19b ustawy o Policji przez Centralne Biu-
ro Śledcze i Biuro Spraw Wewnętrznych Ko-
mendy Głównej Policji;

3) w sprawach szkolenia w Policji, dotyczących:
a) określania terminów przyjęć do służby i pro-

gramów szkoleń zawodowych policjantów,
b) oceny realizacji programów szkoleń zawo-

dowych oraz przestrzegania zasad oceniania
postępów policjantów w szkoleniu.

2. Zastępcę Komendanta Głównego Policji – nadinsp.
Marka Hebdę upoważniam do podejmowania
w moim imieniu decyzji związanych ze stosowa-
niem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji
przez Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości.

3. Zastępców Komendanta Głównego Policji – nadinsp.
Marka Hebdę oraz nadinsp. Dariusza Nagańskiego
upoważniam do podejmowania w moim imieniu
decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przy-
padkach pilnych, jeżeli ze względu na okoliczności
nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy

przeze mnie lub przez Pierwszego Zastępcę
Komendanta Głównego Policji.

4. Zastępcę Komendanta Głównego Policji – nadinsp.
Dariusza Nagańskiego upoważniam do podejmo-
wania w moim imieniu decyzji, o których mowa
w ust. 2, w przypadkach pilnych, jeżeli ze względu
na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpa-
trzenie sprawy przeze mnie lub Zastępcę Komendan-
ta Głównego Policji nadinsp. Marka Hebdę.

§ 6
1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności
w siedzibie urzędu lub w służbie.

2. Wskazany przeze mnie lub Pierwszego Zastępcę
Komendanta Głównego Policji Zastępca Komen-
danta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie
mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służ-
bie i jednoczesnej nieobecności w siedzibie urzędu
lub w służbie Pierwszego Zastępcy Komendanta
Głównego Policji.

§ 7
Traci moc decyzja nr 528 Komendanta Głównego

Policji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie po-
działu zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania
decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji,
zmieniona decyzją nr 230 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2005 r. (Dz. Urz. KGP Nr 21,
poz. 134 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 67).

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 13

1. Decyzja nr 396/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie rozwiązania
grupy operacyjno-śledczej.

2. Decyzja nr 397/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca  2005 r. w sprawie zadań kierow-
ników jednostek organizacyjnych Policji w związku
z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 25 września 2005 r. oraz w
związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 8 października 2005 r.

3. Decyzja nr 398/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 305
Komendanta Głównego Policji z dnia 13 czerwca
2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
do postępowania nr 136/BŁiI/05/MM.

4. Decyzja nr 399/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 163/Cmt/05/RS.

5. Decyzja nr 400/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 164/BŁiI/05/BR.

6. Decyzja nr 401/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Ze-
społu do opracowywania testów „proficiency” po-
twierdzających znajomość języka angielskiego wśród
polskich policjantów i pracowników Policji.

7. Decyzja nr 403/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 55/BŁiI/05/BR.

8. Decyzja nr 404/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 162/BŁiI/05/GB.

9. Decyzja nr 405/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie po-
wołania Zespołu Doradczego do spraw związa-
nych z przekształceniem Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie w uczelnię publiczną służb pań-
stwowych.

10. Decyzja nr 406/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania
zespołu do realizacji zadań związanych z przygo-
towaniem ćwiczeń w zakresie przeciwdziałania
symulowanemu atakowi terrorystycznemu.
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