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147
DECYZJA NR 766 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie wprowadzania kryteriów oceny sprawności fizycznej poborowych ubiegających się
o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji

Na podstawie § 12 ust. 2 w związku z § 12 ust.
5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w
sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w
Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) postanawia się, co
następuje:

§ 1
Wprowadza się do użytku służbowego kryteria

oceny sprawności fizycznej poborowych ubiegają-
cych się o przyjęcie do służby w oddziałach prewen-
cji Policji, określone w opisie testu sprawności fi-
zycznej poborowych ubiegających się o przyjęcie do
służby w oddziałach prewencji Policji, stanowiącym
załącznik do decyzji.

§ 2
Traci moc decyzja nr 116  Komendanta Głównego

Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie  kryteriów
oceny sprawności fizycznej poborowych ubiegają-
cych się o przyjęcie do służby  kandydackiej w od-
działach prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6,
poz. 30).

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk

Załącznik
do decyzji nr 766
Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 października 2007 r.

OPIS TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POBOROWYCH
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY

W ODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI

I. ZASADY OGÓLNE

1. Do testu sprawności fizycznej może przystąpić poborowy posiadający zaświadczenie lekarskie, dopuszcza-
jące do testu sprawności fizycznej, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed przystąpieniem do testu.

2. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony, jeżeli poborowy wykona poprawnie wszystkie ćwiczenia,
składające się na test sprawności fizycznej, zgodnie z opisem określonym w pkt II, i uzyska z nich co naj-
mniej ocenę dostateczną według norm określonych w pkt III.

3. W przypadku niezaliczenia ćwiczenia dopuszcza się, z wyjątkiem testu wytrzymałościowego, dodatkową II
próbę ćwiczenia. Ćwiczenie może być powtórzone wyłącznie tego samego dnia.

4. Ocena końcowa testu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych.
5. Ocenę końcową odnotowuje się w karcie oceny sprawności fizycznej, której wzór określa pkt IV, a następ-

nie zamienia się na punkty przyznając:
1)  1 pkt – średnia ocen 3,00;
2)  2 pkt – średnia ocen 3,01 – 3,50;
3)  3 pkt – średnia ocen 3,51 – 3,99;
4)  4 pkt – średnia ocen 4,00 – 4,50;
5)  5 pkt – średnia ocen 4,51 – 4,99;
6)  6 pkt – średnia ocen 5,00.

6.   Kartę oceny sprawności fizycznej dołącza się do akt postępowania kwalifikacyjnego.
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II. OPIS ĆWICZEŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

1. Test wytrzymałościowy.

A. Opis wykonania:
1) stopień lub ławeczka gimnastyczna o wysokości 30 cm przystawiona do ściany;
2) poborowy staje przed stopniem lub ławeczką, opierając dłonie o ścianę na wysokości barków;
3) na komendę „start” poborowy rozpoczyna test wstępując (wbiegając) na stopień techniką „harwardz-

ką”, osoby przeprowadzające ćwiczenie rozpoczynają liczenie wejść na stopień;
4) gdy dobiegnie 180 sekunda wykonywania testu, osoba przeprowadzająca ćwiczenie podaje komendę

„stop”, kandydat przerywa próbę;
5) osoby przeprowadzające ćwiczenie stwierdzają całkowitą liczbę wejść.

UWAGA!

Wstępowanie (wbieganie) na stopień techniką „harwardzką” polega na wielokrotnym wejściu na stopień
i zejściu ze stopnia w określonym czasie. Jeden cykl wejście – zejście składa się z 4 elementów:
1)  wejście na stopień jedną nogą np. (L);
2)  po wejściu na stopień dostawiana jest druga noga (P);
3)  zejście ze stopnia na podłoże nogą (L);
4)  po zejściu na podłoże dostawiana jest noga (P).

Wymagany jest wyprost w stawach biodrowych i kolanowych po wejściu na stopień. Dopuszcza się jedynie
niewielkie ugięcie.

B. Obliczanie i ocena wykonywanego ćwiczenia.

1) przez cały czas trwania ćwiczenia rejestrowana jest całkowita liczba wejść na stopień w ciągu 180 se-
kund;

2) wyliczenie pracy wstępowania na stopień następuje na podstawie wzoru:

Lw  = 0,53 x Q x K (kJ),

gdzie:

Lw − oznacza pracę wstępowania obliczoną w kJ;
0,53 − oznacza stały współczynnik;
Q − oznacza ciężar ciała kandydata (mierzony przed próbą);
K − oznacza liczbę wejść na stopień w ciągu 1 sekundy (częstotliwość wejść),

przy czym:

           I
  K = ------
         180
gdzie:

I − oznacza całkowitą liczba wejść stwierdzoną przez osoby przeprowadzające,
     w ciągu 180 sekund

C. Punktacja za wykonanie ćwiczenia.

Lp. Lw pkt
1.
2.
3.
4.

48,00
47,68
47,38
47,04

100
99
98
97
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

46,72
46,41
46,09
45,77
45,45
45,13
44,82
44,51
44,20
43,89
43,58
43,27
42,96
42,65
42,34
42,03
41,73
41,42
41,12
40,82
40,51
40,21
39,91
39,80
39,30
39,00
38,70
38,38
38,06
37,74
37,42
37,11
36,79
36,45
36,15
35,83
35,52
35,23
34,95
34,67
34,39
34,11
33,82
33,54
33,26
32,98
32,70
32,40
32,11
31,82
31,53
31,24
30,95
30,66
30,37
30,08
29,79
29,36
28,93

96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

28,50
28,07
27,64
27,21
26,78
26,35
25,92
25,50
24,90
24,42
23,88
23,35
22,81
22,27
21,74
21,20
20,66
20,13
19,60
19,07
18,54
18,01
17,49
16,96
16,43
15,90
15,37
14,85
14,33
13,81
13,30
12,78
12,26
11,75
11,23
10,71
10,20

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Uzyskany wynik należy porównać z wartościami w tabeli i na tej podstawie określa się liczbę uzyskanych punk-
tów.

80 pkt i powyżej − ocena bardzo dobra,
79-60 pkt − ocena dobra,
59-40 pkt − ocena dostateczna,

Przykład: kandydat o wadze Q = 80 kg zaliczył w ciągu 180 sekund 180 wejść na stopień.

K = 1,
Lw = 0,53 x 80 x 1
Lw = 42,4 kJ

Według tabeli kandydat uzyskał 82 punkty. Jest to przedział wyników uzyskanych na poziomie bardzo dobrym.

2. Rzut piłką 3 kg.

1) na komendę „gotów” poborowy podnosi piłkę i przyjmuje pozycję rozkroczną przodem do linii rzutu;
2) na komendę „start” przenosi piłkę za głowę i wykonuje rzut oburącz zza głowy;
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3) poborowy wykonuje dwa rzuty; zalicza się rzut dłuższy; odległość rzutu wyznacza punkt, w którym rzu-
cona piłka osiągnie pierwszy kontakt z podłożem;

4) przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu albo bezpośrednio po nim unieważnia próbę;
5) podczas rzutu zezwala się na wspięcie na palcach lub podskok.

3. Siady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund.

1) na komendę „gotów” poborowy przyjmuje pozycję leżącą tyłem, ręce splecione palcami zakłada na kark,
ramiona na materacu, nogi w lekkim rozkroku – nieustabilizowane;

2) na komendę „start” poborowy unosi tułów do pozycji pionowej i wraca do pozycji wyjściowej z ramio-
nami na materacu (raz), ponownie unosi tułów do pozycji pionowej i wraca do pozycji wyjściowej (dwa),
itd.

4. Podciąganie się na drążku.

1) na komendę „gotów” poborowy wyskakuje do zwisu nachwytem lub podchwytem o ramionach wypro-
stowanych i pozostaje w bezruchu;

2) na komendę „start” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka, wraca do pozycji wyjścio-
wej i ponawia ćwiczenie; podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia;

3) osoba przeprowadzająca ćwiczenie głośno liczy kolejne podciągnięcia; w przypadku, gdy poborowy nie
wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwi-
su o ramionach wyprostowanych, osoba przeprowadzająca ćwiczenie  dokonuje oceny tej próby, jedno-
cześnie podaje liczbę prawidłowo wykonanych podciągnięć.

5. Test zwinnościowy.

1) przeprowadzenie ćwiczenia wymaga następującego ustawienia sprzętu technicznego:
a) w odległości 5 m od wyznaczonej linii startu, będącej jednocześnie linią mety, ustawia się jedną

chorągiewkę (stojak), a następnie w odległości 10 m od tej chorągiewki drugą chorągiewkę (stojak),
b) w połowie odległości między chorągiewkami (stojakami) należy położyć materac;

2) poborowy staje przed linią startu i na komendę „start” biegnie do pierwszej chorągiewki (stojaka), okrą-
ża ją, po czym biegnie do materaca, na którym wykonuje przewrót w przód; następnie biegnie do drugiej
chorągiewki (stojaka), okrąża ją i na jej wysokości przyjmuje pozycję na czworakach tyłem – dłonie na
wysokości chorągiewki (stojaka); w tej pozycji przemieszcza się do materaca i wykonuje przewrót w tył,
po wykonaniu przewrotu bezpośrednio biegnie do mety.

III. ZESTAW ĆWICZEŃ I NORM SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

oceny
Lp. cechy

motoryczne ćwiczenie jednostka miary
bdb db dst

1. wytrzymałość test wytrzymało-
ściowy punkt 80 -100 60 - 79 40 - 59

2. moc rzut piłką 3 kg metr 12 i powyżej 10 - 11 8 - 9

3. siła
wytrzymałości

siady proste
z leżenia tyłem w

ciągu 30 sek.
liczba 22 i powyżej 20 - 21 18 - 19

4. siła podciąganie
się na drążku liczba 10 i powyżej 7 - 9 4 - 6

5.

zwinność,
koordynacja ru-

chowa

test
zwinnościowy sekunda 12,5 i poniżej 12,6 - 13,5 13,6 - 14,5
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IV. WZÓR KARTY OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
POBOROWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY

W ODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………………

Wzrost ………………………………………………………………………………

Waga ………………………………………………………………………………

1. Test wytrzymałościowy
            wynik ……….. ocena ………….…………..

2. Rzut piłką                    I próba
wynik ……….. ocena ………….…………..

                             II próba
wynik ……….. ocena ………….…………..

3. Siady proste z leżenia tyłem        I próba
wynik ……….. ocena ………….…………..

                             II próba
wynik ……….. ocena ………….…………..

4. Podciąganie się na drążku           I próba
wynik ……….. ocena ……………………...

                   II próba
wynik ……….. ocena ………….…………..

5. Test zwinnościowy                   I  próba
wynik ……….. ocena ……………………...

                    II próba
wynik ……….. ocena ………….…………..

Ocena ogólna …………………………………………………………………………….…

Liczba uzyskanych punktów …………………………………………………………..…

Uwagi ………………………………………………………………………………………..

Podpisy osób przeprowadzających ocenę sprawności fizycznej:

   ………………………………………………………………….
                                                                   stopień, imię i nazwisko, podpis

   ………………………………………………………………….
                     stopień, imię i nazwisko, podpis

   ………………………………………………………………….
                     stopień, imię i nazwisko, podpis
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148
DECYZJA NR 780 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 października 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania – w 2007 roku jednostek Policji
w sprzęt, materiały i usługi – realizowanego ze środków budżetowych

§ 1
W decyzji nr 325 Komendanta Głównego Policji

z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zaopatrywania –
w 2007 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały
i usługi – realizowanego ze środków budżetowych
(Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 84 i 86) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. w przypadkach uzasadnionych potrzebami
służby lub koniecznością wykorzystania przez jed-
nostki organizacyjne Policji posiadanych w bieżą-
cym roku środków budżetowych, Dyrektor Biura
Logistyki Policji Komendy Głównej Policji może
wyrazić zgodę na udzielenie zamówień publicz-

nych w zakresie asortymentu, o którym mowa
w ust. 2, w systemie zdecentrelizowanym, reali-
zowanym samodzielnie przez jednostki organiza-
cyjne Policji, z wyłączeniem zamówień publicz-
nych na obsługę lotnictwa policyjnego.”;

2) w § 3 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje się wyrazy: „z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik

149
DECYZJA NR 781 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących
zatrzymania niebezpiecznych przestępców

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerw-
ca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków od-
bywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia za-
wodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla policjantów realizujących zatrzymania niebez-
piecznych przestępców”, stanowiący załącznik do
decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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150
DECYZJA NR 782 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej Komendy Głównej Policji,
komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerw-
ca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków od-
bywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia za-
wodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla służby dyżurnej Komendy Głównej Policji, komend
wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji”,
stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

151
DECYZJA NR 784 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę
w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerw-
ca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków od-
bywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia za-
wodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla policjantów pełniących służbę w jednostkach
Policji w ramach kontyngentów policyjnych”, stano-
wiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierza się Szkole Policji w Słupsku.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 785 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla kierowników komórek organizacyjnych
ruchu drogowego Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji

w zakresie Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
na lata 2005-2007-2013 „GAMBIT – 2005”

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerw-
ca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków od-
bywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia za-
wodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Program kursu specjalistycznego

dla kierowników komórek organizacyjnych ruchu
drogowego Komend Miejskich Policji i Komend Po-
wiatowych Policji w zakresie Krajowego Programu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005-
2007-2013 „GAMBIT – 2005”, stanowiący załącznik
do decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

153
POROZUMIENIE MIĘDZY KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI,

KOMENDANTEM GŁÓWNYM STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ SZEFEM SŁUŻBY CELNEJ

zawarte w dniu 11 października 2007 r.

w sprawie współpracy oraz wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych Policji
i Straży Granicznej przez Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Celną

§ 1
1. Celem niniejszego Porozumienia jest osiągnięcie

wysokiego poziomu współpracy w wykonywaniu
zadań przez Policję, Straż Graniczną oraz Służbę
Celną z wykorzystaniem oficerów łącznikowych
Policji oraz Straży Granicznej, zwanych dalej „ofi-
cerami łącznikowymi”.

2. Niniejsze Porozumienie nie narusza zakresu zadań
ustawowych nałożonych na oficerów łączniko-
wych.

§ 2
Komendant Główny Policji, Komendant Główny

Straży Granicznej oraz Szef Służby Celnej zobowią-
zują się do udzielania wzajemnej pomocy przy wypeł-
nianiu ustawowych zadań podległych im służb w celu
realizacji zobowiązań, wynikających z umów między-

narodowych zawartych z państwami, do których
kierowani są oficerowie łącznikowi.

§ 3
Komendant Główny Policji, Komendant Główny

Straży Granicznej oraz Szef Służby Celnej w celu
zapewnienia współpracy, o której mowa w § 1, po-
dejmują wspólne działania zmierzające w szczególno-
ści do:
1) umożliwienia wykonywania przez oficerów łączni-

kowych zadań na rzecz pozostałych współpracu-
jących służb;

2) usprawniania istniejącej współpracy pomiędzy
oficerami łącznikowymi poszczególnych służb;

3) zapewnienia regularnej i rzetelnej wymiany infor-
macji uzyskanych w trakcie wykonywania czyn-
ności służbowych przez oficerów łącznikowych;



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 20                                                                        Poz. 153-785-

4) opracowania warunków organizacyjnych i funk-
cjonalnych zastępstwa w przypadku czasowej
niemożności pełnienia służby przez oficera łączni-
kowego jednej ze służb.

§ 4
Oficerowie łącznikowi, realizujący zadania na te-

renie tego samego państwa przyjmującego, utrzy-
mują bezpośrednie, bieżące kontakty służbowe oraz
udzielają wzajemnej pomocy.

§ 5
W przypadku niepowołania oficera łącznikowego

przez jedną ze służb w państwie przyjmującym zada-
nia przewidziane dla tego oficera mogą być wykony-
wane prze oficera łącznikowego innej służby.

§ 6
1. Oficerowie łącznikowi, realizujący zadania w pań-

stwie przyjmującym, zastępują się podczas cza-
sowej nieobecności jednego z nich.

2. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1,
obejmuje przekazywanie informacji istotnych dla
innych służb w zakresie uprawnień posiadanych
przez zastępującego oficera łącznikowego.

3. W przypadku zaistnienia zdarzeń mających zna-
czenie dla służby, której oficer łącznikowy jest
czasowo nieobecny, zastępujący go oficer łączni-
kowy przekazuje informacje pełnomocnikowi,
o którym mowa w § 7.

4. Oficerowie łącznikowi są zobowiązani do informo-
wania zastępowanego oficera łącznikowego o zda-
rzeniach zaistniałych w trakcie jego nieobecności.

5. W przypadku przedłużającej się nieobecności ofi-
cera łącznikowego danej służby właściwy przeło-
żony wysyła na jego miejsce zastępcę.

§ 7
1. Komendant Główny Policji, Komendant Główny

Straży Granicznej oraz Szef Służby Celnej wyzna-
czają swoich pełnomocników do spraw oficerów
łącznikowych.

2. Do zadań pełnomocników, o których mowa w ust. 1,
należy w szczególności:
1) przekazywanie informacji o skierowaniu oficera
łącznikowego za granicę;

2) koordynowanie prac oficerów łącznikowych;
3) utrzymywanie stałego wzajemnego kontaktu;
4) organizowanie okresowych konsultacji w celu

przeglądu sytuacji w różnych dziedzinach
współpracy oraz omówienia nowych rozwiązań
i osiągnięć;

5) organizowanie – w zależności od potrzeb –
wspólnych szkoleń i seminariów dla oficerów
łącznikowych w celu pogłębienia wiedzy, wy-
miany doświadczeń oraz opracowania dalszych
kierunków współpracy.

§ 8
Działania, o których mowa w § 7 w ust. 2, będą

miały na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw
oraz przyjęcie jednolitych stanowisk wobec sytuacji
międzynarodowej.

§ 9
1. Komendant Główny Policji, Komendant Główny

Straży Granicznej oraz Szef Służby Celnej, w za-
leżności od potrzeb i możliwości, mogą – za zgodą
Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej − or-
ganizować za granicą wspólne biura dla oficerów
łącznikowych.

2. Wyposażenie biura, o którym mowa w ust. 1,
zapewnia służba wysyłająca oficera łącznikowego.

3. Koszty funkcjonowania biura, o którym mowa w
ust. 1, ponoszą służby wysyłające oficera łączni-
kowego proporcjonalnie do liczby wysyłanych ofi-
cerów łącznikowych.

4. Kwestie szczegółowe związane z funkcjonowa-
niem biura, o którym mowa w ust. 1, będą roz-
strzygane w ramach uzgodnień roboczych między
szefami zainteresowanych służb lub pełnomocni-
kami do spraw oficerów łącznikowych.

§ 10
Kwestie sporne będą rozstrzygane w drodze poro-

zumienia między zainteresowanymi stronami.

§ 11
Zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają

dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 12
Strony niniejszego Porozumienia, każda we wła-

snym zakresie, pokrywają koszty związane z jego
realizacją.

§ 13
Niniejsze Porozumienie sporządzono w trzech jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzempla-
rzu dla każdej ze stron.

§ 14
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji            Szef Służby Celnej
insp. Tadeusz Budzik                   Marian Banaś

Komendant Główny Straży Granicznej
gen. bryg. SG Mirosław Kuśmierczak
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154
POROZUMIENIE MIĘDZY KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI

I DELEGATEM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DUSZPASTERSTWA POLICJI

zawarte w dniu 19 października 2007 r. w Warszawie

w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Policji

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U.
Nr 29 z 1989 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) uwzględnia-
jąc możliwość tworzenia stanowisk kapelanów Poli-
cji, Komendant Główny Policji oraz Delegat Konferen-
cji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji mając
na uwadze dobro duchowe i religijne oraz należyty
profesjonalizm w służbie funkcjonariuszy i pracowni-
ków Policji, a także nawiązując do bogatych tradycji
posługi duszpasterskiej w formacjach policyjnych
II Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się przyjęty-
mi standardami we współczesnych państwach de-
mokratycznych ustalają, co następuje:

§ 1
Kapelani Policji mają prawo do:

1) organizowania opieki duszpasterskiej dla funkcjo-
nariuszy i pracowników Policji oraz ich rodzin,
a także weteranów i kombatantów oraz emerytów
i rencistów formacji policyjnych;

2) organizowania, przeprowadzenia zajęć z etyki
normatywnej;

3) organizowania nabożeństw, w tym z okazji świąt
Policji i uroczystości państwowych;

4) współdziałania z komendantami: wojewódzkimi,
powiatowymi (miejskimi i rejonowymi), komisaria-
tów Policji, kierownikami ośrodków szkolenia,
szkół policyjnych, jednostek badawczo-rozwo-
jowych, wyodrębnionych oddziałów prewencji
i pododdziałów antyterrorystycznych, w zakresie
prowadzenia działalności oświatowo-wychowaw-
czej wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji;

5) współorganizowania uroczystości patriotyczno-
-religijnych z udziałem funkcjonariuszy, pracowni-
ków Policji i ich rodzin, a także weteranów i kom-
batantów oraz emerytów i rencistów;

6) wyjazdów celem realizacji wyżej wymienionych
obowiązków oraz innych zadań z zakresu działal-
ności duszpasterskiej;

7) udziału z funkcjonariuszami i pracownikami Policji,
weteranami i kombatantami oraz emerytami i ren-
cistami formacji policyjnych w pielgrzymowaniu
na cmentarze wojenne i miejsca pamięci narodo-
wej, celem oddania hołdu bohaterom z formacji
policyjnych i bohaterom narodowym;

8) noszenia emblematów oznaczających duszpaster-
stwo Policji;

9) zabezpieczenia logistycznego prowadzonej działal-
ności duszpasterskiej.

§ 2
1. Strony Porozumienia działają w ramach posiada-

nych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
2. Porozumienie nie narusza uprawnień Delegata

Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa
Policji wynikających z przepisów prawa kanonicz-
nego oraz ustawowych uprawnień Komendanta
Głównego Policji.

3. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpa-
sterstwa Policji i kapelani realizują w Policji zada-
nia duszpasterskie przewidziane dla nich prawem
kościelnym.

§ 3
1. W celu zapewnienia właściwej realizacji działalno-
ści duszpasterskiej w Policji zgodnie z potrzebami,
stosownie do przepisów prawa kanonicznego,
tworzy się ośrodki duszpasterskie przy komendach
wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejono-
wych), komisariatach, ośrodkach szkolenia, szko-
łach policyjnych, jednostkach badawczo-rozwo-
jowych, wyodrębnionych oddziałach prewencji
i pododdziałach antyterrorystycznych Policji.

2. Na czele duszpasterstwa Policji stoi Delegat Kon-
ferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Po-
licji. Pomocą w koordynacji przedsięwzięć duszpa-
sterskich służy mu Naczelny Kapelan Policji.

3. W Komendzie Głównej Policji, komendach woje-
wódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych),
komisariatach, ośrodkach szkolenia, szkołach poli-
cyjnych, jednostkach badawczo-rozwojowych,
wyodrębnionych oddziałach prewencji i podod-
działach antyterrorystycznych posługę duszpaster-
ską pełnią kapelani Policji.

§ 4
Współdziałanie pomiędzy komendantami lub kie-

rownikami poszczególnych szczebli organizacyjnych
Policji a kapelanami odbywa się na zasadzie współ-
pracy i wzajemnego wspierania się w realizacji zadań
na szczeblu:
1) Komendant Główny Policji z Delegatem Konferen-

cji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji
i Naczelnym Kapelanem Policji;

2) Komendanci i kierownicy pozostałych jednostek
organizacyjnych Policji z odpowiednimi kapelanami
Policji.
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§ 5
1. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpa-

sterstwa Policji w porozumieniu z biskupem diece-
zjalnym (lub – wyższym przełożonym zakonnym)
kieruje kapelanów do realizacji zadań duszpaster-
skich w Policji na podstawie stosownego dekretu.

2. Stosownie do przepisów prawa kanonicznego
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpa-
sterstwa Policji ma prawo wnioskowania do Ko-
mendanta Głównego Policji o mianowanie i od-
wołanie ze stanowiska służbowego Naczelnego
Kapelana i kapelanów Policji.

3. W zakresie doboru metod pracy i programów
duszpasterskich Delegat Konferencji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa Policji i kapelani są sa-
modzielni.

§ 6
W zakresie przestrzegania przepisów służby dusz-

pasterskiej w Policji przełożonym dyscyplinarnym
w stosunku do kapelanów Policji jest Delegat Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

§ 7
Zatrudnianie kapelanów Policji odbywa się na za-

sadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 8
Komendant Główny Policji, komendanci Policji

i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyj-
nych Policji:
1) podejmują niezbędne czynności w celu zapewnie-

nia odpowiednich warunków do wykonywania
przez Naczelnego Kapelana i kapelanów Policji
praktyk i posług religijnych oraz korzystania z tych
posług przez funkcjonariuszy i pracowników po-
szczególnych jednostek organizacyjnych Policji;

2) umożliwiają wszystkim funkcjonariuszom, pra-
cownikom Policji i ich rodzinom, weteranom
i kombatantom oraz emerytom i rencistom swo-
bodę spełniania, zależnie od ich woli, praktyk reli-
gijnych, a w szczególności:
a) swobodę kontaktowania się z kapelanami Po-

licji,
b) udział w nabożeństwach i uroczystościach pa-

triotyczno-religijnych;
3) stwarzają kapelanom Policji warunki do wykony-

wania zadań duszpasterskich oraz zasięgają ich
opinii w sprawach organizacji posług religijnych;

4) umożliwiają kapelanom Policji uczestnictwo w
naradach i odprawach poświęconych stanowi
dyscypliny i stosunków międzyludzkich oraz in-
formują ich o niekorzystnych zjawiskach wystę-
pujących w tym zakresie;

5) umożliwiają kapelanom Policji kształtowanie w
środowisku funkcjonariuszy i pracowników Policji
pożądanych postaw moralnych, obywatelskich,
patriotycznych i religijnych;

6) współpracują z kapelanami Policji w zakresie reali-
zacji zadań i przedsięwzięć wynikających z rocz-
nego planu duszpasterskiego.

§ 9
Dla zapewnienia posługi duszpasterskiej w jed-

nostkach organizacyjnych Policji tworzy się, w miarę
możliwości, kaplice lub izby modlitwy z odpowiednim
zabezpieczeniem logistycznym i zgodnie z wymogami
liturgicznymi, po spełnieniu warunków wynikających
z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących,
w tym w szczególności prawa budowlanego oraz
ustawy o finansach publicznych.

§ 10
1. W Komendzie Głównej Policji, w komendach wo-

jewódzkich, powiatowych (miejskich i rejono-
wych), ośrodkach szkolenia i szkołach policyjnych
zapewnia się kapelanom Policji, w miarę możliwo-
ści, pomieszczenia kancelaryjne wraz z wyposa-
żeniem.

2. Zapewnienie budynków i pomieszczeń duszpa-
sterstwu Policji odbywa się na zasadach obowią-
zujących w Policji.

3. Umożliwia się kapelanom Policji, w razie potrzeby,
korzystanie ze środków transportu na zasadach
obowiązujących w Policji.

§ 11
W sytuacjach szczególnych posługi religijne są or-

ganizowane przez kapelanów Policji w wyznaczonych
przez właściwego komendanta lub kierownika miej-
scu w rejonie działań funkcjonariuszy i pracowników
Policji.

§ 12
Komendant Główny Policji i Delegat Konferencji

Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji doko-
nują na początku każdego roku kalendarzowego oce-
ny działalności duszpasterskiej w Policji oraz ustalają
zamierzenia na rok bieżący. Uzgadniają terminy
wspólnych spotkań według własnego uznania.

§ 13
Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia

może być dokonana na podstawie pisemnego aneksu.

§ 14
Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może na-

stąpić w formie pisemnej z zachowaniem 3-miesię-
cznego terminu wypowiedzenia.

§ 15
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmią-

cych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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§ 16
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik

Delegat Konferencji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa
gen. dyw. ks. bp Tadeusz Płoski

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Władysław Stasiak

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 20

1. Zarządzenie nr 1158/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 1159/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 1160/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 1161/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 1162/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 1163/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 1164/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 1165/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-

teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 1166/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 1167/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 1168/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 1169/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 1170/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 1171/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 1172/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 1173/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.
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17. Zarządzenie nr 1174/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 1175/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 1176/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 1177/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 1178/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 1179/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 1180/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

24. Decyzja nr 765/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 października 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 719/07 KGP w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 208/Cmt/07/EM.

25. Decyzja nr 767/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programu
kursu specjalistycznego w zakresie SIS, SIRENE,
SCHENGEN.

26. Decyzja nr 768/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania niektórych
programów doskonalenia zawodowego.

27. Decyzja nr 769/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.

28. Decyzja nr 770/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 222/Ckt/07/EM.

29. Decyzja nr 771/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie

powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 223/BKiS/07/EM.

30. Decyzja nr 772/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 228/BŁiI/07/HC.

31. Decyzja nr 773/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 221/Cmt/07/AS.

32. Decyzja nr 774/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
w magazynie części zamiennych i magazynie
sprzętu transportowego Wydziału Obsługi Trans-
portowej Biura Logistyki Policji Komendy Głów-
nej Policji.

33. Decyzja nr 775/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca
Decyzję Nr 641/2007 KGP  w przeprowadzenia
pełnej inwentaryzacji okresowej wartości niema-
terialnych i prawnych, metodą weryfikacji,
w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej
Policji.

34. Decyzja nr 776/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 230/Ckt/07/KD.

35. Decyzja nr 777/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 227/BłiI/07/MK.

36. Decyzja nr 778/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 229/BłiI/07/JC.

37. Decyzja nr 779/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu zamó-
wienia.

38. Decyzja nr 783/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie
upoważnienia insp. Ferdynanda Skiby do zała-
twiania w imieniu Komendanta Głównego Policji
spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym
zakresie.

39. Decyzja nr 786/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie
zespołów, których członkowie będą wykonywać
zadania w ramach komisji powoływanych do
niszczenia materiałów zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej w Centralnym
Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, Biurze
Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
oraz grupy zadaniowe powoływane przez Ko-
mendanta Głównego Policji.

40. Decyzja nr 787z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie
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powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji
i Straży Granicznej.

41. Decyzja nr 788/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 232/Cmt/07/JC.

42. Decyzja nr 789/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 131 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 231/Cmt/07/JC.

43. Decyzja nr 790/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 233/BłiI/07/BP.

44. Decyzja nr 791/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 października 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 552/07 w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
157/Cam/07/UM.
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